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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η ∆ηµοτική αρχή έχει θέσει ως υψηλή προτεραιότητά της για την πόλη του Αµαρουσίου, την
καθαριότητα σε συνέργια µε την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος στα όρια ευθύνής της, παράλληλα
µε την ορθολογική διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη.
Η προτεραιότητα αυτή συνδέεται άµεσα µε την αντίληψη της δηµοτικής αρχής ότι καθαριότητα και
περιβάλλον αποτελούν ιδιαίτερης αξίας κοινωνικά αγαθά για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.
Τα αγαθά δε αυτά επιτυγχάνονται µόνο µε την αγαστή και διαρκή συνεργασία των κατοίκων της πόλης µε
τις δηµοτικές υπηρεσίες.
Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας των δύο πλευρών, οι ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ενσωµατώθηκαν σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Στο πλαίσιο
αυτό εντάσσονται και οι δεσµεύσεις της ∆ηµοτικής Αρχής έναντι των δηµοτών, των κατοίκων, των
επαγγελµατιών και των επισκεπτών της πόλης, που µετατρέπονται σε υποχρεώσεις απέναντι τους µε την
υλοποίηση των δεσµεύσεων σε κάθε πεδίο εφαρµογής της κεντρικής αρχής για Καθαρή Πόλη.
Η ορθολογική παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας και διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων της
πόλης που δεσµεύεται ο ∆ήµος γίνεται µε προγραµµατισµό που διασφαλίζεται µε κριτήρια: τη βιωσιµότητα,
την αποδοτικότητα, την αποτελεσµατικότητα, την οικονοµικότητα, και την ποιότητα.
Με στόχο την από κοινού διασφάλιση του δηµόσιου – δηµοτικού συµφέροντος, οι φορείς, οι κάτοικοι
και οι επισκέπτες της πόλης, όπως και οι επιχειρηµατίες και οι έµποροι που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή του Αµαρουσίου οφείλουν να συνδράµουν την αιρετή αρχή και τις υπηρεσίες του ∆ήµου, ώστε να
επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη πραγµατοποίηση της αποστολής τους στην τήρηση των
προβλεπόµενων από τον Κανονισµό.
Ο Κανονισµός µε τις δεσµεύσεις του ∆ήµου ουσιαστικά αποτελεί ένα είδος γραπτής Συµφωνίας και
Κώδικα Συµπεριφοράς από το ∆ήµο προς τους χρήστες των υπηρεσιών -που θα παρέχονται σε αυτούς- και
αντίστροφα. Με κεντρικό στόχο τη διατήρηση της πόλης καθαρής και τακτικής και τη διαµόρφωση ενός
τοπικού πολιτισµού συνευθύνης για καθαρή και τακτική πόλη, καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο επιβολής
προστίµων για κάθε αποκλίνουσα και παραβατική συµπεριφορά.
Κύριος γνώµονας των θέσεων αυτών παραµένει η προστασία του περιβάλλοντος, η διαφύλαξη της
υγείας των πολιτών και η διατήρηση της ιστορικής, της αισθητικής και της πολιτιστικής φυσιογνωµίας της
πόλης του Αµαρουσίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείµενο Κανονισµού.

1.1. Η διατήρηση της καθαριότητας και της ευταξίας στην περιοχή ευθύνης κάθε ∆ηµοτικής αρχής αποτελεί
ιστορικά την κεντρική καθοριστική αρµοδιότητα για την αυτοδιοίκηση. Για την πόλη του Αµαρουσίου, η
∆ηµοτική αρχή έχει θέσει ως υψηλή προτεραιότητά της την καθαριότητα της περιοχής του ∆ήµου,
παράλληλα και σε συνέργια µε την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος στα όρια ευθύνης της πόλης.
1.2. Η προτεραιότητα αυτή συνδέεται άµεσα µε την αντίληψη της δηµοτικής αρχής ότι καθαριότητα και
περιβάλλον αποτελούν ιδιαίτερης αξίας κοινωνικά αγαθά για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.
Τα αγαθά δε αυτά επιτυγχάνονται µόνο µε την αγαστή και διαρκή συνεργασία των κατοίκων της πόλης µε
τις δηµοτικές υπηρεσίες.
1.3. Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας των δύο πλευρών, αυτή οφείλει να διέπεται από συγκεκριµένους
κανόνες που περιλαµβάνουν µια σειρά από υποχρεώσεις και δικαιώµατα και για τις δύο πλευρές. Οι
Κανόνες Καθαριότητας και ∆ιαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων του ∆ήµου Αµαρουσίου έχουν
ενσωµατωθεί σε ένα ενιαίο πλαίσιο και αποτελούν τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.
1.4. Με την εφαρµογή του Κανονισµού επιδιώκεται:
• Η ενιαία ρύθµιση των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων των δηµοτών – κατοίκων και του ∆ήµου, που
αφορούν την τήρηση της καθαριότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της
δηµόσιας υγείας στην πόλη.
• Η γνωστοποίηση των σχετικών κανόνων και η συντονισµένη εφαρµογή τους από κάθε εµπλεκόµενο
µέρος (δηµοτικές υπηρεσίες, δηµότες – κάτοικοι, επιχειρηµατίες, έµποροι και επισκέπτες της πόλης).
• Η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων – απορριµµάτων κάθε µορφής και είδους
(συσκευασία, περισυλλογή, ανακύκλωση, διάθεση, κ.ά.).

Άρθρο 2

Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού.

2.1. Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των κανόνων που περιέχονται στον Κανονισµό Καθαριότητας και
∆ιαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων του ∆ήµου Αµαρουσίου ανήκει στις δηµοτικές υπηρεσίες, σύµφωνα µε
τον ισχύοντα οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.).
2.2. Με στόχο τη διασφάλιση του δηµόσιου – δηµοτικού συµφέροντος, ο ∆ήµαρχος έχει τη δυνατότητα, µε
αποφάσεις του, να αναθέτει σε Αντιδηµάρχους, στο Γενικό Γραµµατέα, ακόµη και σε προϊσταµένους
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∆ιευθύνσεων ή/και Τµηµάτων δηµοτικών υπηρεσιών την εφαρµογή µέρους ή του συνόλου των κανόνων
του Κανονισµού.
2.3. Με αντίστοιχες αποφάσεις, ο ∆ήµαρχος έχει τη δυνατότητα, να αναθέτει τους ελέγχους για τη βεβαίωση
των σχετικών παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόµενων χρηµατικών προστίµων ή άλλων διοικητικών
µέτρων, ακόµη και την υποβολή µηνύσεων σε βάρος των παραβατών που αποκλίνουν συστηµατικά από την
τήρηση των κανόνων του Κανονισµού.
2.4. Με στόχο την από κοινού διασφάλιση του δηµόσιου – δηµοτικού συµφέροντος, οι φορείς, οι κάτοικοι
και οι επισκέπτες της πόλης, όπως και οι επιχειρηµατίες και οι έµποροι που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή του Αµαρουσίου οφείλουν να συνδράµουν την αιρετή αρχή και τις υπηρεσίες του ∆ήµου, ώστε να
επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη πραγµατοποίηση της αποστολής τους στην τήρηση των
προβλεπόµενων κανόνων από τον Κανονισµό.

Άρθρο 3

Εννοιολογικός Προσδιορισµός και Ταξινόµηση Αποβλήτων.

3.1. Οι ουσίες ή τα αντικείµενα που ο κάτοχος τους απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει ή
είναι εγκαταλειµµένα νοούνται ως απορρίµµατα – στερεά απόβλητα. Οι ουσίες ή τα αντικείµενα αυτά
προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης,
εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς είναι αποτέλεσµα διεργασιών στο αστικό ή φυσικό
περιβάλλον. (Άρθρο 2, εδάφιο α της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 50910/2727/22-10-2003)
3.2. Ως παραγωγός αποβλήτων νοείται κάθε πρόσωπο φυσικό ή νοµικό του οποίου η δραστηριότητα
παρήγαγε απόβλητα (αρχικός παραγωγός) ή κάθε πρόσωπο που έχει πραγµατοποιήσει εργασίες προεπεξεργασίας, ανάµιξης ή άλλες εργασίες οι οποίες οδηγούν σε µεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των
αποβλήτων. (Άρθρο 2, εδάφιο β της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 50910/2727/22-10-2003)
3.3. Ως αστικά απόβλητα νοούνται τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα, όπως για παράδειγµα
τα απόβλητα του οδοκαθαρισµού, που λόγω της φύσης ή της σύνθεσης τους, προσοµοιάζουν µε τα οικιακά.
Εν γένει αστικά απόβλητα είναι και τα δηµοτικά απόβλητα. (Άρθρο 2, εδάφιο κα της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης 50910/2727/22-10-2003)
3.4. Ως οικιακά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα των κατοικιών. (Άρθρο 2, εδάφιο ιβ της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης 50910/2727/22-10-2003)
3.5. Ως δηµοτικά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα που περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΒ΄ του άρθρου 17
της Κ.Υ.Α. 50910/2727/22-10-2003 µε ονοµατολογία αναφοράς 20.00.00, ως ∆ηµοτικά Απόβλητα (οικιακά
απόβλητα και παρόµοια απόβλητα από εµπορικές δραστηριότητες, βιοµηχανίες και ιδρύµατα),
περιλαµβανοµένων µερών χωριστά συλλεγέντων. Από αυτά εξαιρούνται τα απόβλητα που περιέχονται στην
ίδια ονοµατολογία και τα οποία περιλαµβάνονται στον κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων, που έχει
υιοθετηθεί µε την απόφαση 94/904 Ε.Κ. Επίσης, στην ίδια Κ.Υ.Α. επισηµαίνονται µε αστερίσκο
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συγκεκριµένα απόβλητα τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα, σύµφωνα µε την
Απόφαση 2001/118/Ε.Κ. (EEL 47/2001).
3.6. Η διαχείριση των αποβλήτων – απορριµµάτων µε κάθε έννοια πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις από τη νοµοθεσία και τους κανόνες του Κανονισµού.
3.7. Για τις ανάγκες του Κανονισµού τα απόβλητα ταξινοµούνται σε:
• ∆ηµοτικά (αστικά) Απόβλητα
• Ειδικά Απόβλητα
• Τοξικά – Επικίνδυνα Απόβλητα
Άρθρο 4

Ορισµός και Κατηγοριοποίηση ∆ηµοτικών (αστικών) Αποβλήτων.

4.1. Τα δηµοτικά (αστικά) απόβλητα περιλαµβάνουν:
• Εσωτερικά απόβλητα προερχόµενα από οικίες, καταστήµατα, γραφεία, βιοµηχανικούς, βιοτεχνικούς και
επαγγελµατικούς χώρους, νοσοκοµεία, ιδρύµατα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από κάθε χώρο όπου
εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, εκτός των περιπτώσεων 2 και 3, που ακολουθούν.
• Εξωτερικά απόβλητα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, τα οποία κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους
χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα, κ.ά.
• Προϊόντα κηπουρικών εργασιών, όπως κλαδιά, φύλλα, χόρτα, κ.ά.
• Επικίνδυνα οικιακά απόβλητα (σε µικρές ποσότητες), όπως µπαταρίες, φάρµακα, σύριγγες, κ.ά.
• Ογκώδη αστικά απόβλητα, όπως παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώµατα, κ.ά.
Άρθρο 5

Ορισµός και Κατηγοριοποίηση Ειδικών Αποβλήτων.

5.1. Τα ειδικά απόβλητα περιλαµβάνουν:
• Υπολείµµατα προερχόµενα από δραστηριότητες µονάδων βιοµηχανίας, βιοτεχνίας, οικοτεχνίας και κάθε
άλλης µονάδας παραγωγής ή κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τοµέα (π.χ.
εργοστασίων, εργαστηρίων, συνεργείων, επιχειρήσεων τροφίµων και εστίασης, λαϊκών αγορών,
ιχθυαγορών, κ.ά.) και δεν προσοµοιάζουν µε τα αστικά απόβλητα, λόγω όγκου, ποσότητας, δυνατότητας
µεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (π.χ. αντικατασταθέντα ελαστικά αυτοκινήτων, µέταλλα, ξύλο –
πριονίδι, χαρτί, πλαστικά, χρησιµοποιηµένα έλαια και λίπη, υφάσµατα, χρώµατα, κόλλες, ρητίνες,
χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, σάπια φρούτα και υπολείµµατα τροφών κ.ά.).
• Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδοµικές εργασίες.
• Απόβλητα – απορρίµµατα τα οποία δεν µπορούν να µεταφερθούν µε τις συνήθεις µεθόδους αποκοµιδής
και µε τα συνήθη οχήµατα αποκοµιδής.
• Αυτοκίνητα, οχήµατα, σκάφη και µηχανήµατα γενικώς, καθώς και µέρη τους ή εξαρτήµατα άχρηστα ή
εγκαταλειµµένα κατά τις κείµενες διατάξεις.
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• Στερεά απόβλητα νοσοκοµείων, κλινικών, θεραπευτηρίων και ιατρείων γενικά, εκτός εκείνων που
προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολογο-ανατοµικά, µικροβιολογικά,
αιµατολογικά εργαστήρια, από τµήµατα λοιµωδών νόσων κ.ά., τα οποία είναι µολυσµατικά και
οδηγούνται υποχρεωτικά σε καύση από ειδικούς κλιβάνους.

Άρθρο 6

Ορισµός και Κατηγοριοποίηση Τοξικών – Επικίνδυνων Αποβλήτων.

6.1. Τα τοξικά – επικίνδυνα απόβλητα περιλαµβάνουν όλα τα απορρίµµατα που περιέχουν ουσίες
επικίνδυνες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρµακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά,
τοξικά υλικά, καθώς επίσης και τα απόβλητα νοσοκοµείων, κλινικών και θεραπευτηρίων, που προέρχονται
από αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, από παθολογο-ανατοµικά, µικροβιολογικά, αιµατολογικά
εργαστήρια, από τµήµατα λοιµωδών νόσων, κ.ά.), τα οποία είναι µολυσµατικά, όπως αυτά ορίζονται στην
Κοινή Υπουργική Απόφαση 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 τ. β΄/28-3-06) µε τον τίτλο «Μέτρα όροι και
περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας
91/689/ΕΟΚ. Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. Κ.Υ.Α. 19396/1546/1997 (ΦΕΚ Β΄ 604)», η συλλογή,
αποκοµιδή και τελική διάθεση των οποίων γίνεται µε τρόπους, µεθόδους και µεταφορικά µέσα διαφορετικά
από τα συνηθισµένα.

Άρθρο 7

Ορισµός και Ταξινόµηση Χώρων Παραγωγής Αποβλήτων & Υπεύθυνοι Τήρησης ∆ιατάξεων.

Για την εφαρµογή των κανόνων του Κανονισµού, οι χρησιµοποιούµενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες:
7.1. «κατοικία»: Θεωρείται ο αυτοτελής χώρος µόνιµης ή πρόσκαιρης διαβίωσης µεµονωµένων ατόµων ή
οικογενειών, δηλαδή η µονοκατοικία, το διαµέρισµα σε πολυκατοικία, ή άλλου τύπου ακίνητα, αλλά και
µερικά κινητά, όπως π. χ. η τροχοβίλα ή το τροχόσπιτο. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των
κανόνων του Κανονισµού είναι οι ιδιοκτήτες τους ή οι ενοικιαστές τους (γενικότερα τα οποιαδήποτε
ενήλικα άτοµα διαβιούν σε αυτές), για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και οικιστικών
συγκροτηµάτων είναι οι διαχειριστές τους. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, τότε ως υπεύθυνοι θεωρούνται όλοι
οι ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων και καταστηµάτων του κτιρίου, ή η εταιρεία που έχει αναλάβει τη
διαχείριση. Για τις ακατοίκητες κατοικίες υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους.
7.2. «κατάστηµα ή επιχείρηση»: Θεωρείται ο αυτοτελής χώρος, όπου ασκείται εµπορική δραστηριότητα από
πάσης φύσης εµπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες, µόνιµα ή
πρόσκαιρα, είτε ο χώρος αυτός είναι ισόγειος ή υπόγειος, είτε βρίσκεται σε όροφο ή στοά ή στο βάθος
οικοπέδων. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι:
• Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο Ιδιοκτήτης ή ο ∆ιευθυντής τους.
• Για ανώνυµες εταιρείες (α.ε.), ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή ο
Εντεταλµένος Σύµβουλος ή ο Γενικός ∆ιευθυντής.
• Για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (ε.π.ε.), ο ∆ιαχειριστής τους.
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• Για οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες, ο ∆ιαχειριστής τους.
• Για Συνεταιρισµούς, ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού.
• Για Σωµατεία, ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου.
• Για Κοινοπραξίες αποτελούµενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν.
• Για Κοινοπραξίες αποτελούµενες από νοµικά πρόσωπα, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων
που τις αποτελούν.
• Για τα Νοσοκοµεία, Ιδρύµατα κ.ά. υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή εν
ελλείψει αυτού, ο αντίστοιχος ∆ιευθυντής του φορέα.
7.3. «γραφείο»: Θεωρείται ο αυτοτελής χώρος που είναι η έδρα φυσικού ή νοµικού προσώπου για την
άσκηση, µόνιµα ή πρόσκαιρα, οποιουδήποτε επαγγέλµατος που έχει σχέση κυρίως µε την παροχή
υπηρεσιών. Στην έννοια των γραφείων υπάγονται και ακίνητα ή χώροι όπου λειτουργούν δηµόσιες
υπηρεσίες ή υπηρεσίες Ν.Π.∆.∆., οργανισµών κοινής ωφέλειας και Ν.Π.Ι.∆. Υπεύθυνοι τήρησης των
κανόνων του Κανονισµού είναι ο ιδιοκτήτης τους, νοµέας ή κάτοχός τους, για δε τις αναφερόµενες
υπηρεσίες υπεύθυνος είναι ο ∆ιευθυντής ∆ιοικητικού ή ο Προϊστάµενος ∆ιοικητικού, εκεί όπου δεν υπάρχει
∆ιευθυντής.
7.4. «οικόπεδο»: Θεωρείται ο ακάλυπτος χώρος περιφραγµένος ή µη, εντός ή εκτός σχεδίου πόλης στον
οποίο υπεύθυνος είναι ο νοµέας ή κάτοχος αυτών και σε περίπτωση που έχει εκµισθωθεί ο κάτοχος
µισθωτής.
7.5. «βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες και εργαστήρια»: Θεωρούνται οι στεγασµένοι ή υπαίθριοι
χώροι, που χρησιµοποιούνται από βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές
δραστηριότητές τους και την υποστήριξή τους. Στις µονάδες αυτές υπεύθυνος για την καθαριότητα και την
τήρηση των κανόνων του Κανονισµού, είναι συγκεκριµένο πρόσωπο, οριζόµενο εκάστοτε από τη
διεύθυνση της µονάδας, που κοινοποιείται ταυτόχρονα στο ∆ήµο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει ορισθεί,
υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της µονάδας.
7.6. «υπεύθυνοι µεταφοράς και µεταφόρτωσης»: Θεωρούνται οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές, καθώς και
οι οδηγοί, χειριστές µηχανηµάτων και γενικά όλοι οι επιπρόσθετοι υπεύθυνοι από τους εκτελούντες τις
εργασίες αυτές.
7.7. «υπεύθυνοι για τις υπό ανέγερση οικοδοµές κατοικιών, γραφείων, καταστηµάτων κ.ά.»: Θεωρούνται ότι
είναι τα φυσικά πρόσωπά στο όνοµα των οποίων ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου στο
όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδοµική άδεια.
7.8. «υπεύθυνος για τα κάθε είδους οχήµατα»: Θεωρείται ότι είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος
εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου, στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του
αντίστοιχου οχήµατος. Για κάθε είδους οχήµατα του ∆ηµοσίου, υπεύθυνος είναι ο Προϊστάµενος του
Γραφείου Κίνησης και στην περίπτωση που δεν υπάρχει, ο Προϊστάµενος της αντίστοιχης υπηρεσίας στην
οποία ανήκει ή είναι χρεωµένο το όχηµα και από την οποία παίρνει εντολές κίνησης.
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7.9. «κοινόχρηστοι χώροι»: Θεωρούνται ότι είναι οι κάθε είδους δρόµοι, οι πλατείες, τα άλση, τα
πεζοδρόµια, οι πλατείες, οι γέφυρες και γενικά οι προορισµένοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που
καθορίζονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε οποιοδήποτε άλλο
νόµιµο τρόπο. Υπεύθυνος τήρησης των κανόνων που τίθενται µε τον Κανονισµό είναι ο ∆ήµος, που µε την
αρµόδια υπηρεσία ελέγχει την τήρηση τους για τη νόµιµη χρήση των κοινόχρηστων χώρων.
7.10. Οι προαναφερόµενοι υπεύθυνοι µπορούν µε έγγραφό τους προς την Υπηρεσία Καθαριότητας να
ορίσουν συγκεκριµένο πρόσωπο, που συµβιώνει ή συνεργάζεται στον ίδιο χώρο, το οποίο θα αναλάβει,
εφόσον το αποδέχεται, την ευθύνη για την καθαριότητα και την τήρηση και εφαρµογή των κανόνων του
Κανονισµού. Για να ισχύει η παραπάνω µεταβίβαση της ευθύνης, πρέπει τόσο εκείνος που αναθέτει, όσο και
εκείνος που αποδέχεται την ανάθεση της συγκεκριµένης υπευθυνότητας, να συνυπογράψουν το σχετικό
έγγραφο ενώπιον του αρµοδίου υπαλλήλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας ή ενώπιον της Αστυνοµικής
Αρχής και ταυτόχρονα να βεβαιωθεί αρµοδίως η ηµέρα, η χρονολογία και το περιεχόµενο του κειµένου,
καθώς και η γνησιότητα των υπογραφών. Ακριβές αντίγραφο του παραπάνω θεωρηµένου εγγράφου
κατατίθεται υποχρεωτικά και µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου στην Υπηρεσία Καθαριότητας.
7.11. Ιδιοκτήτης οικοπέδου, ο οποίος απουσιάζει για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του έτους από τον τόπο
του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για την τήρηση και εφαρµογή
των κανόνων του Κανονισµού.
7.12. Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι ή οι διερχόµενοι και επισκέπτες στην περιοχή του ∆ήµου µας, καθώς και
όλοι οι φορείς του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, καθώς και οι ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας
(∆.Ε.Κ.Ο.), είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν τον Κανονισµό.

Άρθρο 8

Ορισµός και Ταξινόµηση Ενεργειών ∆ιαχείρισης Αποβλήτων.

8.1. «προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων»: Είναι ο όρος που περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες που αφορούν
στην προσωρινή φύλαξη των αποβλήτων και στην έκθεσή τους σε κάποιο σηµείο από όπου θα γίνει η
αποκοµιδή τους.
8.2. «αποκοµιδή αποβλήτων»: Είναι ο όρος που περιλαµβάνει όλες τις εργασίες που αφορούν την
περισυλλογή των αποβλήτων από τα προκαθορισµένα σηµεία προσκόµισης, τη µεταφορά τους και την
εναπόθεσή τους στους τόπους τελικής διάθεσης των αποβλήτων.
8.3. «διάθεση αποβλήτων»: Είναι ο όρος που περιλαµβάνει τις ενέργειες εκείνες που έχουν σκοπό και είναι
απαραίτητες, προκειµένου να καταστήσουν τα απόβλητα αβλαβή για τον άνθρωπο, τη δηµόσια υγεία και το
περιβάλλον γενικώς.
8.4. «ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας από απόβλητα»: Είναι ο όρος που περιλαµβάνει τις ενέργειες εκείνες
που έχουν σκοπό την επαναχρησιµοποίηση υλικών χρήσιµων που περιέχονται στα απόβλητα ή την
παραγωγή ενέργειας από αυτά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ

Άρθρο 9

Καθορισµός Αποστολής και Αρµοδιότητας ∆ήµου για Καθαρή Πόλη.

9.1. Ο ∆ήµος Αµαρουσίου έχει ως αποστολή και είναι µε βάση τις αρµοδιότητές του, που προβλέπονται από
την κείµενη νοµοθεσία, ο υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων εντός των
διοικητικών ορίων της πόλης.
9.2. Οι δεσµεύσεις της ∆ηµοτικής Αρχής έναντι των δηµοτών, των κατοίκων, των επαγγελµατιών και των
επισκεπτών της πόλης µετατρέπονται σε υποχρεώσεις απέναντι τους µε την υλοποίηση των δεσµεύσεων σε
κάθε πεδίο εφαρµογής της κεντρικής αρχής για Καθαρή Πόλη.
9.3. Ο Κανονισµός µε τις δεσµεύσεις του ∆ήµου ουσιαστικά αποτελεί ένα είδος γραπτής Συµφωνίας και
Κώδικα Συµπεριφοράς από το ∆ήµο προς τους χρήστες των υπηρεσιών -που θα παρέχονται σε αυτούς- και
αντίστροφα.
9.4. Η τήρηση αυτής της διµερούς Συµφωνίας προϋποθέτει αφενός την παροχή των προβλεπόµενων
υπηρεσιών εκ του ∆ήµου και αφετέρου το σεβασµό και τη συνεχή τήρηση των κανόνων του Κανονισµού
από τους χρήστες δηµότες, κατοίκους, επαγγελµατίες και επισκέπτες της πόλης.
9.5. Η διαφύλαξη του κύρους αυτής της γραπτής Συµφωνίας (του Κανονισµού) οδηγεί και στην αδιάλειπτη
επικοινωνία ανάµεσα στις δύο πλευρές για την αλληλο-ενηµέρωση και έγκαιρη αντιµετώπιση κάθε
παραβατικής και στην ουσία αντικοινωνικής συµπεριφοράς από τις υπηρεσίες του ∆ήµου.
9.6. Η συµπεριφορά που αποκλίνει από τους κανόνες του Κανονισµού επιφέρει σηµαντικές απώλειες στην
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, οδηγεί σε καταστροφές του αστικού και άλλου εξοπλισµού,
δηµιουργεί επιπλέον κόστος στο ∆ήµο και κατ’ επέκταση στους καταβάλλοντες τα δηµοτικά τέλη, και τέλος
αποδιοργανώνει κάθε είδους ορθολογικό προγραµµατισµό και ανάπτυξη των παρεχόµενων υπηρεσιών από
τη ∆ηµοτική Αρχή.
9.7. Η ορθολογική παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας και διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων της
πόλης που δεσµεύεται ο ∆ήµος γίνεται µε προγραµµατισµό που διασφαλίζεται µε τα ακόλουθα κριτήρια:
• τη βιωσιµότητα,
• την αποδοτικότητα,
• την αποτελεσµατικότητα,
• την οικονοµικότητα, και
• την ποιότητα.
9.8. Η κατάλληλη και ανεµπόδιστη παροχή των υπηρεσιών του ∆ήµου οδηγεί σε σύµπραξη µε τους πολίτες
και στην επιβράβευση των προσπαθειών που καταβάλλονται από αυτούς για τη διατήρηση της πόλης
καθαρής και τακτικής. Για το λόγο αυτό, καθιερώνεται ο θεσµός της βράβευσης:
• για την πλέον καθαρή και τακτική γειτονιά (σε επίπεδο Πολεοδοµικής Ενότητας),
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• για το πλέον καθαρό και τακτικό Νηπιαγωγείο, Σχολείο, Γυµνάσιο, Λύκειο,
• για τον πλέον καθαρό και τακτικό Παιδικό Σταθµό,
• για το πλέον καθαρό και εξωραϊσµένο Κατάστηµα του Ιστορικού Κέντρου, και
• για το πλέον καθαρό και τακτικό Εµπορικό Κέντρο.
Ο θεσµός της βράβευσης θα οριοθετηθεί µε διακριτό πλαίσιο και κριτήρια µε ειδική επιτροπή, που θα
ορισθούν µε Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
9.9. Η επιβράβευση των προσπαθειών που καταβάλλονται από τους πολίτες για την κατάλληλη και
ανεµπόδιστη παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας από το ∆ήµο οδηγεί αντίστοιχα στην επιβολή κυρώσεων
σε αυτούς που περιστασιακά ή σταθερά εµφανίζουν παραβατική συµπεριφορά και δηµιουργούν
προβλήµατα στην οµαλή παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας. Με κεντρικό στόχο τη διατήρηση της
πόλης καθαρής και τακτικής και τη διαµόρφωση ενός τοπικού πολιτισµού συνευθύνης για καθαρή και
τακτική πόλη, καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο επιβολής προστίµων για κάθε αποκλίνουσα και παραβατική
συµπεριφορά.

Άρθρο 10 ∆εσµεύσεις ∆ήµου για Καθαρή Πόλη.
10.1. Οι δεσµεύσεις του ∆ήµου που απορρέουν από τον Κανονισµό και είναι πρακτικά οι υποχρεώσεις που
έχει αναλάβει η ∆ηµοτική Αρχή απέναντι στους χρήστες δηµότες, κατοίκους, επαγγελµατίες και επισκέπτες
της πόλης, καθορίζονται ως εξής:
∆έσµευση 1η: Οργάνωση Τακτικού Συστήµατος Αποκοµιδής Οικιακών µη Ογκωδών ∆ηµοτικών Αποβλήτων.
• Η οργάνωση και επίβλεψη τακτικού περιοδικού συστήµατος αποκοµιδής, προσωρινής αποθήκευσης,
µεταφοράς και διάθεσης των οικιακών µη ογκωδών δηµοτικών αποβλήτων (κάθε φύσης απορριµµάτων),
όπως αυτά περιγράφονται στον προσδιορισµό και ταξινόµηση αποβλήτων από τον Κανονισµό.
• Η υλοποίηση προγράµµατος αποκοµιδής που θα γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει
προγράµµατος που καταρτίζεται από την αρµόδια Υπηρεσία Καθαριότητας µε περιοδικότητα τρεις
φορές την εβδοµάδα.
• Η διαµόρφωση ειδικού προγράµµατος τακτικής αποκοµιδής αποβλήτων για το Ιστορικό Κέντρο της
πόλης, που να µερινά για την ελάχιστη επιβάρυνση της κυκλοφορίας διευκολύνοντας όµως τους
κατοίκους και τους επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αυτή.
• Η υλοποίηση συστήµατος τακτικής αποκοµιδής αποβλήτων για κάθε γειτονιά της πόλης λαµβάνοντας
υπόψη τον πληθυσµό, τις ανάγκες και τη µορφολογία της κάθε περιοχής.
• Η ορθολογική αντιµετώπιση των αναγκών που δηµιουργούνται στις περιοχές όπου λειτουργούν
Εµπορικά Κέντρα και µεγάλες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
• Η µέριµνα για την τακτική καθαριότητα των υποδοµών που στεγάζουν λειτουργίες και δραστηριότητες
εκπαίδευσης, φύλαξης βρεφών και νηπίων, αθλητισµού και πολιτισµού.
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• Η µεταφορά των αποβλήτων (κάθε φύσης απορριµµάτων) µε ειδικά οχήµατα στους χώρους που έχουν
ειδικά από το νόµο και τις κείµενες διατάξεις καθορισθεί, σε εργοστάσια διαλογής ή ανακύκλωσης ή και
όπου αλλού ορίσει η ∆ηµοτική Αρχή.
∆έσµευση 2η: Οργάνωση Τακτικού Συστήµατος Αποκοµιδής Ανακυκλώσιµων Αποβλήτων και Υλικών.
• Η ανάδειξη του περιβαλλοντικού προτύπου που προωθεί ο ∆ήµος και στον τοµέα της αποκοµιδής και
διάθεσης µε αξιοποίηση των απορριµµάτων, η σταθερή επιδίωξη του στόχου για µείωση του όγκου των
απορριµµάτων, και κατ’ επέκταση η µείωση του κόστους συνολικά του συστήµατος καθαριότητας, που
θα οδηγήσει σταδιακά στη µείωση του τέλους καθαριότητας από τη ∆ηµοτική Αρχή.
• Η υλοποίηση της παραπάνω στόχευσης µε την οργάνωση και επίβλεψη τακτικού περιοδικού
συστήµατος αποκοµιδής, προσωρινής αποθήκευσης, µεταφοράς και διάθεσης των οικιακών ογκωδών
και µη δηµοτικών αποβλήτων που είναι ανακυκλώσιµα ή που υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθούν
και να παράγουν οικονοµικό ή ενεργειακό αποτέλεσµα για όλες τις περιοχές της πόλης.
• Η οριοθέτηση των ειδικών σηµείων στην πόλη που θα υλοποιείται η εναπόθεση των δηµοτικών
αποβλήτων που είναι ανακυκλώσιµα, ανάλογα µε το είδος και το αντικείµενο τους.
• Η εγκατάσταση των ειδικών κάδων ή των εξειδικευµένων δοχείων εναπόθεσης.
• Η ορθολογική διαχείριση του στόλου των εξειδικευµένων οχηµάτων για την αποκοµιδή και διάθεση
στους προβλεπόµενους χώρους των δηµοτικών αποβλήτων που είναι ανακυκλώσιµα από την αρµόδια
Υπηρεσία Καθαριότητας.
∆έσµευση 3η: Οργάνωση Τακτικού Συστήµατος Οδοκαθαρισµού.
• Η ανάδειξη του προτύπου της καθαρής και νοικοκυρεµένης πόλης, που σταθερά προωθεί ο ∆ήµος,
οδηγεί στη σταθερή επιδίωξη του στόχου για δρόµους και πεζοδρόµια απαλλαγµένα από κάθε είδους
απόβλητα.
• Η υλοποίηση της στόχευσης αυτής µε την οργάνωση και επίβλεψη από την Υπηρεσία Καθαριότητας
τακτικού περιοδικού συστήµατος καθαρισµού των οδών και των πεζοδροµίων στο Κέντρο και τις
γειτονιές της πόλης.
• Η ορθή και προγραµµατισµένη διαχείριση του ειδικού εξοπλισµού για τη συλλογή αυτών των
αποβλήτων από το αρµόδιο στελεχιακό δυναµικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
• Η διαρκής καταγραφή και ενηµέρωση κεντρικά της Υπηρεσίας Καθαριότητας για απόβλητα που
εντάσσονται στα ογκώδη δηµοτικά απόβλητα, τα οποία πρέπει να αποµακρυνθούν µετά από
προγραµµατισµό.
• Η άτακτη απόρριψη αποβλήτων κάθε είδους σε δρόµους και πεζοδρόµια απαγορεύεται αυστηρά για
λόγους προστασίας της υγείας των κατοίκων, διατήρησης σταθερού του κόστους αποκοµιδής και
διάθεσης αποβλήτων, αλλά και για λόγους αισθητικής της πόλης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται
χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο
και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
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• Η φθορά ή η καταστροφή του ειδικού εξοπλισµού για τη συλλογή των αποβλήτων που κείνται σε
δρόµους και πεζοδρόµια απαγορεύεται αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται χρηµατικό
πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο και το εύρος
της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
∆έσµευση 4η: Οργάνωση Αποκοµιδής και ∆ιάθεσης Ογκωδών ∆ηµοτικών Αποβλήτων.
• Η οργάνωση συστήµατος αποκοµιδής, µεταφοράς και διάθεσης των ογκωδών δηµοτικών (αστικών)
αποβλήτων (κάθε φύσης απορριµµάτων), όπως αυτά περιγράφονται στον προσδιορισµό και ταξινόµηση
αποβλήτων από τον Κανονισµό.
• Η αποκοµιδή των ογκωδών δηµοτικών (αστικών) αποβλήτων (κάθε φύσης απορριµµάτων), θα
πραγµατοποιείται µέσα σε 5 ηµέρες από την ηµέρα που θα ειδοποιηθεί η Υπηρεσία Καθαριότητας του
∆ήµου ή βάσει άλλου ειδικού προγράµµατος αποκοµιδής που καταρτίζεται από αυτήν.
• Για την υλοποίηση της αποκοµιδής, ως βασική προϋπόθεση ορίζεται ότι το βάρος των συγκεκριµένων
αποβλήτων κάθε ιδιοκτησίας ανά εβδοµάδα να µην είναι µεγαλύτερο από 50-70 κιλά. Αντίστοιχα, ο
όγκος των συγκεκριµένων αποβλήτων κάθε ιδιοκτησίας, ανά εβδοµάδα, να µην καταλαµβάνει χώρο
µεγαλύτερο από 3 κυβικά µέτρα της χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού φορτηγού. Ειδικότερα για τα
κλαδιά και τα φύλλα, ο όγκος τους δεν πρέπει να καταλαµβάνει χώρο µεγαλύτερο από το ήµισυ της
χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού ηµιφορτηγού.
• Στην περίπτωση που οι όγκοι των αποβλήτων είναι µεγαλύτεροι των προβλεπόµενων ορίων και µετά
από δήλωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας ότι αδυνατεί να τα µεταφέρει, τα απόβλητα αυτά
µεταφέρονται για διάθεση σε χώρους που υποδεικνύονται από την υπηρεσία µε µέσα και έξοδα του
εκάστοτε υπόχρεου.
• Σε περίπτωση αδυναµίας του παραγωγού των ανωτέρω να µεταφέρει µε ίδια µέσα τα εν λόγω απόβλητα,
ο ενδιαφερόµενος οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου, για να αναλάβει τη
διαδικασία. Ο ενδιαφερόµενος µάλιστα πρέπει πριν από την αποκοµιδή αυτών των ογκωδών δηµοτικών
πλέον αποβλήτων, να προκαταβάλλει το προβλεπόµενο κόστος για την αποκοµιδή, καθώς και το κόστος
διάθεσης ανά ογκώδες αντικείµενο -όπου και όπως προβλέπεται- (ανάλογα µε το είδος, το βάρος και τον
όγκο του, κ.ά.), όπως αυτό έχει ήδη καθορισθεί από την κείµενη νοµοθεσία. Αντίστοιχα, πρέπει να
ενηµερώνεται και η ∆ηµοτική Αστυνοµία για κάθε περίπτωση τακτικού ή έκτακτου ελέγχου.
• Η αποκοµιδή των ογκωδών αποβλήτων για να είναι εφικτή και να διευκολύνεται, θα πρέπει αυτά να
τοποθετούνται σε µέρη όπου δεν υπάρχουν σταθµευµένα οχήµατα ή άλλα εµπόδια και αφού προηγηθεί
συνεννόηση µε την Υπηρεσία Καθαριότητας, ώστε να παραµείνουν το µικρότερο δυνατό χρονικό
διάστηµα στο πεζοδρόµιο, όχι µόνο για να µην σχηµατίζονται εστίες µολύνσεων και να αποφεύγονται
κίνδυνοι πυρκαγιάς, αλλά και για αισθητικούς λόγους.
• Η εναπόθεση ογκωδών αποβλήτων χωρίς προηγούµενη συνεννόηση και άδεια από την Υπηρεσία
Καθαριότητας απαγορεύεται αυστηρά για λόγους ασφάλειας και προστασίας της υγείας των κατοίκων,
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διατήρησης σταθερού του κόστους αποκοµιδής και διάθεσης αποβλήτων, αλλά και για λόγους
αισθητικής της πόλης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια
Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο και το εύρος της τυχόν υποτροπής της
παραβατικής συµπεριφοράς.
• Η τοποθέτηση µεγάλων όγκων κλαδεµάτων στα πεζοδρόµια απαγορεύεται για λόγους προστασίας από
πυρκαγιές, αλλά και για αισθητικούς λόγους, δεδοµένης της αδυναµίας του ∆ήµου να αποµακρύνει
άµεσα µεγάλους όγκους κλαδεµάτων. Αυτό ειδικά το φαινόµενο παρουσιάζεται σε συγκεκριµένες
περιόδους του έτους για αυτό και επιβάλλεται ο έγκαιρος προγραµµατισµός και συνεννόηση µε την
Υπηρεσία Καθαριότητας. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια
Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο και το εύρος της τυχόν υποτροπής της
παραβατικής συµπεριφοράς.
∆έσµευση 5η: Οργάνωση Αποκοµιδής και ∆ιάθεσης Ειδικών Αποβλήτων.
• Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των ειδικών αποβλήτων, όπως αυτά περιγράφονται στον
προσδιορισµό και ταξινόµηση αποβλήτων από τον Κανονισµό (υπόλοιπα προερχόµενα από την κύρια
παραγωγική δραστηριότητα βιοµηχανιών ή βιοτεχνιών ή εργαστηρίων, µπάζα κ.ά.) εντάσσεται στην
ευθύνη και την υποχρέωση µε ίδια µέσα από τους ιδιώτες ή τους φορείς από τις δραστηριότητες των
οποίων προέρχονται τα ειδικά απόβλητα.
• Ο ∆ήµος µπορεί κατά περίπτωση να αναλαµβάνει την αποκοµιδή των ειδικών αποβλήτων εφόσον έχει
τη δυνατότητα και την υποδοµή να υλοποιήσει την ανάλογη διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, οι
ενδιαφερόµενοι οφείλουν πριν από την αποκοµιδή να έχουν προκαταβάλλει το προβλεπόµενο κόστος
αποκοµιδής ανά τόνο ή – ανά κυβικό µέτρο, καθώς, επίσης, και το κόστος διάθεσης ανά ογκώδες
αντικείµενο -όπου και όπως προβλέπεται- (ανάλογα µε το είδος, το βάρος και τον όγκο του, κ.ά.), όπως
αυτό έχει ήδη καθορισθεί από την κείµενη νοµοθεσία. Αντίστοιχα, πρέπει να ενηµερώνεται και η
∆ηµοτική Αστυνοµία για κάθε περίπτωση τακτικού ή έκτακτου ελέγχου.
• Η εναπόθεση ειδικών αποβλήτων χωρίς προηγούµενη συνεννόηση και άδεια από την Υπηρεσία
Καθαριότητας απαγορεύεται αυστηρά για λόγους ασφάλειας και προστασίας της υγείας των κατοίκων,
διατήρησης σταθερού του κόστους αποκοµιδής και διάθεσης αποβλήτων, αλλά και για λόγους
αισθητικής της πόλης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια
Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο και το εύρος της τυχόν υποτροπής της
παραβατικής συµπεριφοράς.
∆έσµευση 6η: Οργάνωση Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων από Μικρο-απόβλητα.
• Η διασύνδεση των συστηµάτων καθαριότητας (τακτική για µη ογκώδη, προγραµµατισµένη για ογκώδη,
διαχείριση ανακυκλώσιµων υλικών, καθαρισµός οδών και πεζοδροµίων, κ.ά.) θα οδηγήσει σε επίτευξη
συµπληρωµατικότητας µε τον καθαρισµό των εξωτερικών και εν γένει των κοινόχρηστων χώρων.
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• Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων του ∆ήµου µε τη συστηµατική οργάνωση των εργασιών
περισυλλογής και αποµάκρυνσης των µικρο-αποβλήτων από τα µέσα προσωρινής εναποθέσεως ή των
µικρο-αποβλήτων που βρίσκονται άτακτα απορριµµένα σε πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους
του ∆ήµου γενικώς.
• Οι περιοχές, η συχνότητα και οι µέθοδοι καθαρισµού ορίζονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας,
σύµφωνα µε τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιµα µέσα.
• Η άτακτη απόρριψη µικρο-αποβλήτων απαγορεύεται αυστηρά για λόγους ασφάλειας και προστασίας της
υγείας των κατοίκων, διατήρησης σταθερού του κόστους αποκοµιδής και διάθεσης αποβλήτων, αλλά και
για λόγους αισθητικής της πόλης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από την
αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο και το εύρος της τυχόν
υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
∆έσµευση 7η: Προστασία της Υγείας των Εργαζοµένων.
• Η ∆ηµοτική Αρχή έχει ως προτεραιότητά της την προστασία της υγείας των εργαζοµένων στις
Υπηρεσίες Καθαριότητας του ∆ήµου µε την προµήθεια στολών εργασίας και µέσων προστασίας
(φόρµα, µπλούζα, µπουφάν, µάσκα, γάντια, κράνος) σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
• Η ∆ηµοτική Αρχή µεριµνά για τη διαρκή παρουσία και έλεγχο των συνθηκών εργασίας των
εργαζοµένων στις Υπηρεσίες Καθαριότητας του ∆ήµου από τον Ιατρό Εργασίας και τον Τεχνικό
Ασφαλείας, όπως και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τα προτεινόµενα εξ αυτών.
∆έσµευση 8η: Ενηµέρωση ∆ηµοτών για ∆ροµολόγια Οχηµάτων Καθαριότητας.
• Η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου έχει την ευθύνη της ενηµέρωσης των δηµοτών και των κατοίκων
της πόλης για τα προγράµµατα και τα δροµολόγια των οχηµάτων αποκοµιδής αποβλήτων απορριµµάτων, των οχηµάτων συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών, όπως και για τα προγράµµατα και
δροµολόγια των µηχανικών σαρώθρων.
• Η ενηµέρωση των δηµοτών και των κατοίκων της πόλης θα γίνεται µε την ανακοίνωση του επίσηµου
προγράµµατος αποκοµιδής από την Υπηρεσία Καθαριότητας µε την αναγραφή συγκεκριµένων ηµερών
και ωρών (µε το αντίστοιχο εύρος) διέλευσης των κάθε είδους οχηµάτων αποκοµιδής και συλλογής
αποβλήτων – απορριµµάτων. Η ανακοίνωση του προγράµµατος θα γίνεται µε ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου και µε δηµοσιότητα στον τοπικό τύπο. Αντίστοιχα, θα ανακοινώνονται και οι
τυχόν αλλαγές στα προγράµµατα αυτά.
• Η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου έχει την ευθύνη της ενηµέρωσης των δηµοτών και των κατοίκων
της πόλης για τον προγραµµατισµό της καθαριότητας (οδοκαθαρισµό) και της πλύσης των οδών, όπως
και των κοινόχρηστων χώρων της πόλης (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές κ.ά.). Αντίστοιχα, θα υπάρχει
ένδειξη στους κάδους για τις ηµέρες πλύσής τους στοχεύοντας στην τήρηση των απαραίτητων κανόνων
υγιεινής για τους πολίτες.
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• Τα προγράµµατα καθαριότητας και τα δροµολόγια των οχηµάτων καθαριότητας και πλύσης µπορούν να
µη τηρούνται µόνο σε περιπτώσεις υπηρεσιακών δυσχερειών ή ανωτέρας βίας.
∆έσµευση 9η: Τοποθέτηση Κάδων Μηχανικής Αποκοµιδής Αποβλήτων.
• Ο ∆ήµος τοποθετεί κάδους µηχανικής αποκοµιδής αποβλήτων και απορριµµάτων σε συγκεκριµένες
θέσεις ή σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους (φωλιές ή εσοχές-όπου αυτό είναι εφικτό), σύµφωνα µε
µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
• Η τοποθέτηση των κάδων µηχανικής αποκοµιδής αποβλήτων και απορριµµάτων γίνεται σε θέσεις, που
επιτρέπουν πρώτον την ευχερή χρήση τους, δεύτερον την άνετη πρόσβαση των απορριµµατοφόρων
οχηµάτων, τρίτον την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και τέταρτον την κάλυψη κάθε είδους
αναγκών των κτιρίων.
• Η πυκνότητα τοποθέτησης των κάδων καθορίζεται µε βάση τη µέση καταγεγραµµένη ποσότητα των
αποβλήτων και απορριµµάτων κάθε περιοχής και τη συχνότητα του προγράµµατος αποκοµιδής.
• Οι βασικές θέσεις τοποθέτησης των κάδων µηχανικής αποκοµιδής αποβλήτων και απορριµµάτων είναι:
οι πολυκατοικίες, οι βιοτεχνίες και οι βιοµηχανίες, οι ακάλυπτοι χώροι, και η εκ περιτροπής τοποθέτηση
σε ειδικές περιπτώσεις και ειδικές περιστάσεις.
• Ο σχεδιασµός της χωροταξικής κατανοµής και καθορισµού της θέσης των κάδων λαµβάνει πάντοτε
υπόψη και κάποιες ιδιαιτερότητες. Η τοποθέτηση των κάδων απαγορεύεται στα ακόλουθα σηµεία: σε
στροφή ή στάση λεωφορείου, σε σηµείο που δεν µπορεί να ασφαλιστεί ο κάδος (ανηφόρες, κατηφόρες),
σε ιδιαίτερα στενό δρόµο, σε απόσταση από φρεάτιο όµβριων υδάτων, σε απόσταση από φωτεινούς
σηµατοδότες, σε απόσταση από ειδικές θέσεις στάθµευσης. Συγκεκριµένοι κανόνες δύνανται να
διαµορφωθούν για την τοποθέτηση των κάδων µηχανικής αποκοµιδής στις περιοχές όπου υπάρχουν
∆οµές Υγείας, Παιδείας, Πολιτισµού, και Αθλητισµού.
• Η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου είναι υπεύθυνη για τη µετακίνηση ή αλλαγή θέσης (µόνιµα ή
προσωρινά) των κάδων µηχανικής αποκοµιδής αποβλήτων και απορριµµάτων από τις προκαθορισµένες
θέσεις.
• Η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου έχει την ευθύνη του τακτικού αδειάσµατος του περιεχοµένου των
κάδων µηχανικής αποκοµιδής αποβλήτων και απορριµµάτων.
• Η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου έχει την ευθύνη του περιοδικού καθαρισµού, συντήρησης,
επισκευής και αντικατάστασης των κάδων µηχανικής αποκοµιδής αποβλήτων και απορριµµάτων σε
τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως επίσης και την αποκατάσταση κάθε είδους φθοράς τους.
• Η µε οποιονδήποτε τρόπο µετακίνηση των κάδων µηχανικής αποκοµιδής αποβλήτων και απορριµµάτων
από αναρµόδια άτοµα, καθώς και η ακινητοποίησή τους µε διάφορους τρόπους (π.χ. κλειδαριές,
πρόσδεση σε κινητά και ακίνητα µέσα, όπως τρέϊλερ, φράχτες κ.ά.) για εξυπηρέτηση προσωπικών
επιδιώξεων απαγορεύεται αυστηρά για λόγους ασφάλειας και προστασίας της υγείας των κατοίκων. Σε
κάθε περίπτωση αυθαίρετης µετακίνησης ή αλλαγής θέσεως των κάδων επιβάλλεται χρηµατικό
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πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο και το εύρος
της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
• Η τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από τους κάδους µηχανικής αποκοµιδής αποβλήτων και
απορριµµάτων δεν επιτρέπεται και πρέπει να αποφεύγεται πάση θυσία, γιατί εγκυµονεί κινδύνους για τη
δηµόσια υγεία, επιβαρύνει το περιβάλλον και δηµιουργεί αρνητική εικόνα για την αισθητική της πόλης.
Σε περίπτωση που εκδηλωθεί τέτοιου είδους συµπεριφορά επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό
πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο και το εύρος
της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
• Η πρόκληση απρόκλητης φθοράς ή η καταστροφή των κάδων µηχανικής αποκοµιδής αποβλήτων και
απορριµµάτων απαγορεύεται αυστηρά, γιατί εγκυµονεί κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, επιβαρύνει το
περιβάλλον και δηµιουργεί αρνητική εικόνα για την αισθητική της πόλης. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί
τέτοιου είδους συµπεριφορά, ο παραβάτης χρεώνεται µε τη δαπάνη αποκατάστασης της φθοράς ή του
κατεστραµµένου κάδου συνολικά ανάλογα µε την περίπτωση. Επίσης, στον παραβάτη επιβάλλεται
χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο
και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
• Η παρεµπόδιση τοποθέτησης κάδων µηχανικής αποκοµιδής, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης
προστατευτικών µέσων, η αυθαίρετη αφαίρεση των προστατευτικών «Π» των κάδων, καθώς και η
εσκεµµένη φθορά των παραπάνω µέσων, απαγορεύεται αυστηρά, γιατί εγκυµονεί κινδύνους για τη
δηµόσια υγεία, επιβαρύνει το περιβάλλον και δηµιουργεί αρνητική εικόνα για την αισθητική της πόλης.
Σε περίπτωση που εκδηλωθεί τέτοιου είδους συµπεριφορά ο παραβάτης χρεώνεται µε τη δαπάνη
αποκατάστασης της φθοράς ή του εξοπλισµού συνολικά ανάλογα µε την περίπτωση. Επίσης, στον
παραβάτη επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το
είδος, το αντικείµενο και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
• Η στάση και η στάθµευση Ι.Χ. αυτοκινήτων µπροστά σε κάδους µηχανικής αποκοµιδής αποβλήτων και
απορριµµάτων που προκαλεί κυκλοφοριακό πρόβληµα και παρεµπόδιση της υπηρεσίας καθαριότητας
για την αποκοµιδή των απορριµµάτων, απαγορεύεται αυστηρά, γιατί εγκυµονεί κινδύνους για την
ασφάλεια των κατοίκων, αυξάνει το κόστος αποκοµιδής και διάθεσης αποβλήτων, και δηµιουργεί
αρνητική εικόνα για την αισθητική της πόλης. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί τέτοιου είδους συµπεριφορά
επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται
µε το είδος, το αντικείµενο και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς. Τα
διοικητικά µέτρα για την περίπτωση αυτή προβλέπονται στο Άρθρο 103 του Ν. 2696/1999.
∆έσµευση 10η: Τοποθέτηση και ∆ιαχείριση Εύχρηστων ∆οχείων Εναπόθεσης Μικρο-αποβλήτων.
• Ο ∆ήµος στοχεύοντας στην τήρηση της καλαισθησίας και της καθαριότητας των εξωτερικών του χώρων
-ανάλογα µε τις δυνατότητες του- τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις εύχρηστα δοχεία εναπόθεσης
µικρο-αποβλήτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής τους.
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2012

18

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

• Η τοποθέτηση εύχρηστων δοχείων εναπόθεσης µικρο-αποβλήτων ή άλλων ειδικών κάδων υποδοχής
αποβλήτων και µικρο-αποβλήτων συνδυάζεται µε τον προγραµµατισµό του τακτικού αδειάσµατος του
περιεχοµένου τους, αλλά και ενός περιοδικού καθαρισµού, συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασής
τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
• Η παρεµπόδιση τοποθέτησης δοχείων εναπόθεσης µικρο-αποβλήτων και µικρο-απορριµµάτων ή άλλων
ειδικών κάδων υποδοχής αποβλήτων και µικρο-αποβλήτων, καθώς και η αυθαίρετη µετακίνηση και η
εσκεµµένη φθορά τους απαγορεύεται αυστηρά για λόγους προστασίας της υγείας των κατοίκων,
διατήρησης σταθερού του κόστους αποκοµιδής και διάθεσης αποβλήτων, αλλά και για λόγους
αισθητικής της πόλης. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί τέτοιου είδους συµπεριφορά επιβάλλεται στον
παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το
αντικείµενο και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
∆έσµευση 11η: Αποµάκρυνση Παράνοµων Αυτοκόλλητων, ∆ιαφηµιστικών Αφισών και Συνθηµάτων.
• Η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου έχει την ευθύνη του καθαρισµού των επιφανειών στις οποίες
έχουν επικολληθεί παράνοµα αυτοκόλλητα, όπως επίσης και της αποκατάστασης των επιφανειών αυτών.
Η παράνοµη επικόλληση αυτοκόλλητων απαγορεύεται αυστηρά, γιατί επιβαρύνει το κόστος της
Υπηρεσίας Καθαριότητας και δηµιουργεί αρνητική εικόνα για την αισθητική της πόλης. Σε περίπτωση
που εκδηλωθεί τέτοιου είδους συµπεριφορά επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την
αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το
εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
• Η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου έχει την ευθύνη της αποµάκρυνσης των διαφηµιστικών αφισών
που έχουν επικολληθεί ή αναρτηθεί παράνοµα σε κάθε περίπτωση δηµοτικών υποδοµών (κτιρίων,
στύλων φωτισµού, οδοσηµάνσεις κ.ά.), όπως και της αποκατάστασης των αντίστοιχων επιφανειών. Η
παράνοµη επικόλληση ή ανάρτηση διαφηµιστικών αφισών απαγορεύεται αυστηρά, γιατί επιβαρύνει το
κόστος της Υπηρεσίας Καθαριότητας και δηµιουργεί αρνητική εικόνα για την αισθητική της πόλης. Σε
περίπτωση που εκδηλωθεί τέτοιου είδους συµπεριφορά επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο
από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση
και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
• Η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου έχει την ευθύνη του καθαρισµού των συνθηµάτων και των
γκράφιτι που αναγράφονται σε κινητό και ακίνητο εξοπλισµό (π.χ. οχήµατα, κάδους, συµπιεστές presscontainer, στύλοι φωτισµού κ.ά.) και σε κτιριακές υποδοµές του ∆ήµου, όπως και της αποκατάστασης
των αντίστοιχων επιφανειών. Η παράνοµη αναγραφή συνθηµάτων µε κάθε τρόπο απαγορεύεται
αυστηρά, γιατί επιβαρύνει το κόστος της Υπηρεσίας Καθαριότητας και δηµιουργεί αρνητική εικόνα για
την αισθητική της πόλης. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί τέτοιου είδους συµπεριφορά επιβάλλεται στον
παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το
αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
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∆έσµευση 12η: Καθαρισµός Φρεατίων Υδροσυλλογής.
• Η Υπηρεσία Καθαριότητας έχει την ευθύνη για τη συντήρηση, τον καθαρισµό και την απολύµανση των
φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όµβριων υδάτων, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας. (Άρθρο 8, παρ. 1 του ν. 3481/06)
• Η παράνοµη απόρριψη κάθε είδους υγρών αποβλήτων µε κάθε τρόπο απαγορεύεται αυστηρά, γιατί
ρυπαίνει το περιβάλλον, δηµιουργεί επικινδυνότητα στη δηµόσια υγεία, και επιβαρύνει το κόστος της
Υπηρεσίας Καθαριότητας. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί τέτοιου είδους συµπεριφορά επιβάλλεται στον
παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το
αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
∆έσµευση 13η: Λήψη Έκτακτων Μέτρων σε Απρόβλεπτες Καταστάσεις.
• Η ∆ηµοτική Αρχή θα προβαίνει στη λήψη έκτακτων µέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό
απαιτείται από την εκδήλωση έντονων καιρικών συνθηκών (χιονιάς, παγετός, πληµµύρες, καύσωνας) ή
από απρόβλεπτες επιπτώσεις φυσικών φαινοµένων (σεισµός, επιδηµιολογικές κρίσεις κ.ά.). Σε
αντίστοιχα µέτρα, δύναται να προβαίνει η ∆ηµοτική Αρχή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης
εκτάκτων µέτρων για λόγους δηµόσιας τάξης ή διακοπής λειτουργίας των εγκεκριµένων χώρων
διάθεσης απορριµµάτων, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή άλλων γεγονότων και καταστάσεων.
• Ο ∆ήµος, µετά από σχετική ενηµέρωση των δηµοτών, δικαιούται να τροποποιεί ή και να διακόπτει
µερικά ή συνολικά τα προγράµµατα αποκοµιδής και καθαρισµού, µέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα µέτρα
ή επαναλειτουργήσουν οι εγκεκριµένοι χώροι διάθεσης των αποβλήτων - απορριµµάτων.
• Ο ∆ήµος λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για τον περιορισµό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών,
στο µέτρο των δυνατοτήτων του, σε κάθε περίπτωση λήψης έκτακτων µέτρων.
∆έσµευση 14η: Έλεγχος ∆ιαφηµιστικών Πλαισίων.
• Η Οικονοµική Υπηρεσία και η ∆ηµοτική Αστυνοµία έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των
διαφηµιστικών πλαισίων που έχουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εντός των ορίων της πόλης.
• Ο έλεγχος έγκειται στη νοµιµότητα της χωροθέτησης της διαφηµιστικής πινακίδας από την Πολεοδοµία,
στην έγκριση της κατασκευής υποστήριξης και τοποθέτησης της διαφηµιστικής πινακίδας από την
Τεχνική Υπηρεσία και στην καταβολή του αντιτίµου από την εταιρεία διαφηµίσεων στην υπηρεσία
εσόδων του ∆ήµου.
• Η παράνοµη εγκατάσταση διαφηµιστικών πλαισίων µε κάθε τρόπο απαγορεύεται αυστηρά, γιατί
επιβαρύνει το κόστος της Υπηρεσίας Καθαριότητας και δηµιουργεί αρνητική εικόνα για την αισθητική
της πόλης. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί τέτοιου είδους συµπεριφορά επιβάλλεται στον παραβάτη
χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο,
την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
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∆έσµευση 15η: Έλεγχος Ασφαλούς ∆ιακίνησης και ∆ιάθεσης Επικίνδυνων Αποβλήτων.
• Η ∆ηµοτική Αρχή µεριµνά για τη διενέργεια τακτικών ελέγχων µε στόχο την ασφαλή διακίνηση και
διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων που προέρχονται από παραγωγούς εντός της πόλης, αλλά και από
τα φορτία των επικίνδυνων αποβλήτων που διέρχονται από την πόλη.
• Η παράνοµη και µη ασφαλής διακίνηση και διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων που προέρχονται από
παραγωγούς εντός της πόλης, αλλά και από τα φορτία των επικίνδυνων αποβλήτων που διέρχονται από
την πόλη απαγορεύεται αυστηρά, γιατί ρυπαίνει το περιβάλλον, δηµιουργεί κινδύνους για τη δηµόσια
ασφάλεια και υγεία, και επιβαρύνει το κόστος της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Σε περίπτωση που
εκδηλωθεί τέτοιου είδους συµπεριφορά επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την
αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το
εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
∆έσµευση 16η: ∆ιενέργεια Ελέγχων Νοµιµότητας σε ∆οµηµένους και Κοινόχρηστους Χώρους.
• Η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία και τις άλλες -ανά
περίπτωση- δηµοτικές ή δηµόσιες υπηρεσίες θα προβαίνουν στους ελέγχους που προβλέπονται για κάθε
περίπτωση αδειοδοτηµένης λειτουργίας σε δοµηµένους και σε κοινόχρηστους χώρους µε στόχο την
τήρηση της νοµιµότητας στα διοικητικά όρια της πόλης.
• Η διαδικασία αυτή θα εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση στεγασµένου, υπαίθριου και πλανόδιου
εµπορίου, όπως επίσης και σε κάθε περίπτωση δόµησης κτιρίων µε βάση τις νόµιµες άδειες τους.
∆έσµευση 17η: Προστασία Μέσων Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων.
• Η Υπηρεσία Καθαριότητας µεριµνά διαρκώς για τη διατήρηση, συντήρηση, επιδιόρθωση, συχνό
πλύσιµο, και απολύµανση των µέσων προσωρινής αποθήκευσης των απορριµµάτων – αποβλήτων, όπως
κάδοι, δοχεία, συµπιεστές, απορριµµατοφόρα, σάρωθρα, κ.ά. για βέλτιστη λειτουργία και κατάσταση.
∆έσµευση 18η: Καθορισµός Στάσεων και Προδιαγραφών Στεγάστρων Αναµονής Επιβατών.
• Η ∆ηµοτική Αρχή µεριµνά για τον καθορισµό των θέσεων των στάσεων των αστικών και υπεραστικών
γραµµών που λειτουργούν εντός των ορίων του ∆ήµου.
• Η ∆ηµοτική Αρχή µεριµνά για τον καθορισµό των προδιαγραφών των στεγάστρων αναµονής των
επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραµµών, που έχουν χωροθετηθεί εντός των ορίων του ∆ήµου.
∆έσµευση 19η: Παραλαβή Αποσυρόµενων ∆ικύκλων.
• Η ∆ηµοτική Αρχή µεριµνά για την παραλαβή των αποσυρόµενων δικύκλων, µοτοσικλετών και
µοτοποδηλάτων, σε περίπτωση µη ανταπόκρισης του Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Υλικού
(Ο.∆.∆.Υ.).
• Η παράνοµη εγκατάλειψη ή απόρριψη δικύκλων σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου απαγορεύεται
αυστηρά, γιατί ρυπαίνει το περιβάλλον, επιβαρύνει το κόστος της Υπηρεσίας Καθαριότητας και
δηµιουργεί αρνητική εικόνα για την αισθητική της πόλης. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί τέτοιου είδους
συµπεριφορά επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου,
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που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της
παραβατικής συµπεριφοράς.
∆έσµευση 20η: Απαγόρευση Θέσεων Στάθµευσης σε Συγκεκριµένους Χώρους.
• Η ∆ηµοτική Αρχή µεριµνά για την οριοθέτηση των χώρων, όπου δεν θα επιτρέπεται η δηµιουργία
θέσεων στάθµευσης, όπως Νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, Ιατρικά Κέντρα, Αθλητικοί Χώροι, κ.ά.
• Η παράνοµη στάθµευση απαγορεύεται αυστηρά σε χώρους όπου αυτό δεν επιτρέπεται, γιατί δηµιουργεί
κινδύνους για τη δηµόσια ασφάλεια. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί τέτοιου είδους συµπεριφορά
επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται
µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής
συµπεριφοράς.
∆έσµευση 21η: Αδειοδότηση και Έλεγχος ∆ιατήρησης Οικιακής Γεωργικής Εκµετάλλευσης.
• Η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου θα προβαίνει στην έγκριση αιτηµάτων που υποβάλλονται για την
αδειοδότηση µικρών οικιακών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, όπως µελίσσια, κοτέτσια κ.ά., πάντοτε µετά
από την τήρηση των κείµενων διατάξεων.
• Η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου θα προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε ελέγχους αυτών των
αδειών µε έµφαση την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη δηµόσια υγεία. Σε αντίθετη
περίπτωση η άδεια θα ανακαλείται.
∆έσµευση 22η: Καθορισµός Επιφανειών για Ανακοινώσεις Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων.
• Η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου θα προβεί στην κατάρτιση πίνακα σηµείων σε ∆ηµοτικούς χώρους µε
επιφάνειες, όπου θα έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόµενοι να αναρτήσουν ανακοινώσεις για
ενοικιάσεις χώρων, οικιών, καταστηµάτων, επιχειρήσεων, παροχή εργασίας, αναζήτηση εργασίας,
πώληση και αγορά προϊόντων κ.ά.
• Η Υπηρεσία Καθαριότητας προβαίνει σε τακτικά χρονικά διαστήµατα στον τακτικό καθαρισµό και
συντήρηση των επιφανειών αυτών.
∆έσµευση 23η: Προώθηση και Συµµετοχή σε Προγράµµατα Ανακύκλωσης.
• Η ∆ηµοτική Αρχή προωθεί προγράµµατα ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες
µεθόδους και συµµετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όπως
προβλέπεται από το Νόµο 2939/2001 για την «Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων
προϊόντων».
• Η ∆ηµοτική Αρχή σε συνεργασία µε τους φορείς ανακύκλωσης διοργανώνει ενηµερωτικές εκδηλώσεις
για τους δηµότες και τους κατοίκους για τα προγράµµατα ανακύκλωσης αποβλήτων - απορριµµάτων,
π.χ. των συσκευασιών (χαρτί, γυαλί, αλουµίνιο, πλαστικό), µπαταριών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού, παλαιών ελαστικών, ορυκτελαίων και µαγειρικών ελαίων, που συµµετέχει ο ∆ήµος και
διαµορφώνει το πλαίσιο για την ενεργό συµµετοχή των πολιτών.
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∆έσµευση 24η: Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Αγωγής.
• Η ∆ηµοτική Αρχή ενισχύει την περιβαλλοντική αγωγή µε έµφαση στα παιδιά και τους νέους.
• Η ∆ηµοτική Αρχή συνεργάζεται µε εθελοντικές οµάδες και µη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του
περιβάλλοντος.
∆έσµευση 25η: Τήρηση Κανόνων Υγιεινής στους Χώρους Εκπαίδευσης.
• Η ∆ηµοτική Αρχή µεριµνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δηµόσια σχολεία, σε συνεργασία
µε τις δηµοτικές υπηρεσίες, τις σχολικές επιτροπές και τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων.
• Η ∆ηµοτική Αρχή οργανώνει τον έλεγχο και επιβάλλει την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα ιδιωτικά
σχολεία σε συνεργασία µε τις διοικήσεις τους.
∆έσµευση 26η: Πληροφόρηση ∆ηµοτών για Θέµατα ∆ηµόσιας Υγείας.
• Η ∆ηµοτική Αρχή µεριµνά για την πληροφόρηση των δηµοτών σε θέµατα δηµόσιας υγείας
οργανώνοντας ενηµερωτικές εκδηλώσεις σε συνεργασία µε φορείς, όπως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών,
το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), το Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών
Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (Ε.∆.∆.Υ.Π.Π.Υ.), και άλλους κυβερνητικούς και µη φορείς.
∆έσµευση 27η: Αξιοποίηση Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών και Εξοπλισµού.
• Η ∆ηµοτική Αρχή προωθεί την αξιοποίηση της διαθέσιµης πληροφορίας και γνώσης από τις υπηρεσίες
καθαριότητας επιδιώκοντας τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών, λαµβάνοντας υπόψη την
τεχνολογική εξέλιξη και εφαρµογή, αλλά και την οικονοµική βιωσιµότητα.
• Η κατεύθυνση της Υπηρεσίας Καθαριότητας είναι να επιδιώκει µετά από την ανάλογη
οικονοµικοτεχνική µελέτη την προµήθεια και χρήση σύγχρονου εξοπλισµού.
∆έσµευση 28η: Γνωστοποίηση του Κανονισµού Καθαριότητας και ∆ιαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων.
• Η ∆ηµοτική Αρχή διοργανώνει ενηµερωτικές εκδηλώσεις για τους πολίτες και σειρά από άλλες
προωθητικές ενέργειες µε στόχο τη γνωστοποίηση του Κανονισµού, όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Ν.
3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α 114/8.6.2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων).
• Η ∆ηµοτική Αρχή προβαίνει στη συνεχή και επιστηµονικά τεκµηριωµένη πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή του
Κανονισµού.
• Η ∆ηµοτική Αρχή δηµιουργεί πλαίσιο ολοκληρωµένης επικοινωνιακής πολιτικής µε οµάδες διαλόγου
ανά γειτονιά µε κεντρική επιδίωξη τη διαµόρφωση µιας από κοινού (∆ήµος - Πολίτες) προσπάθειας για
την αντιµετώπιση των προβληµάτων.

Άρθρο 11 Ρόλος Ανθρώπινου ∆υναµικού Υπηρεσιών Καθαριότητας.
11.1. Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναµικού που εργάζεται στις υπηρεσίες καθαριότητας είναι ιδιαίτερα
κοµβικός στην επιτυχή έκβαση των δεσµεύσεων του ∆ήµου. Στο πλαίσιο της εφαρµογής των δεσµεύσεων
αυτών από το ∆ήµο, οι εργαζόµενοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας οφείλουν:
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• Να εφαρµόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
• Να χρησιµοποιούν τα ατοµικά µέσα προστασίας.
• Να διατηρούν τις διατάξεις και τους µηχανισµούς ασφάλειας.
• Να συνεργάζονται µε τον Τεχνικό Ασφαλείας του ∆ήµου.
• Να ανταποκρίνονται στα καλέσµατα και τις συναντήσεις που προβλέπονται µε τον Ιατρό Εργασίας.
• Να παρακολουθούν ανελλιπώς τις εκπαιδεύσεις σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας.
Άρθρο 12 Εξαιρέσεις από την Αποστολή και τις ∆εσµεύσεις του ∆ήµου.
12.1. Σε ειδικές περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα στην Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου να µην
προβαίνει στην αποκοµιδή των απορριµµάτων. Όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. 69728/824 µε τον τίτλο:
«Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 358/1996), «ο ∆ήµος µπορεί να µη
δέχεται δηµοτικά απόβλητα, εκτός από τα οικιακά, αν - λόγω της σύνθεσης της ποιότητας ή της ποσότητάς
τους - δεν είναι δυνατή η αποκοµιδή, η συλλογή και η διάθεσή τους µε τις υπάρχουσες κάθε φορά
δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας».
12.2. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να προβαίνει:
• Στη συλλογή και αποκοµιδή των απορριµµάτων - αποβλήτων του Άρθρου 3, παρ. 2 της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης 50910/2727/22-10-2003, και όσων χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα ή διέπονται
από ειδικές διατάξεις, όπως: ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες,
καταλύτες αυτοκινήτων, απόβλητα προερχόµενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση
µεταλλευτικών πόρων, απόβλητα προερχόµενα από εκµετάλλευση λατοµείων, γεωργικά ή
κτηνοτροφικά απόβλητα προερχόµενα από κατάλοιπα ζωϊκού κεφαλαίου ή υπολείµµατα από χρήση
γεωργικών φαρµάκων, λιπασµάτων, εντοµοκτόνων κ.ά.
• Στη συλλογή και αποκοµιδή των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.
• Στην αποκοµιδή οποιωνδήποτε στερεών αποβλήτων όταν αυτά παράγονται σε ποσότητες τέτοιες, ώστε
να µην είναι σε θέση, η Υπηρεσία Καθαριότητας µε τις υπάρχουσες δυνατότητές της να ανταποκριθεί
στις εργασίες αποκοµιδής ή διάθεσης ή όταν αυτά παράγονται σε χώρους απρόσιτους και
αποµακρυσµένους, όπως µεταφορά ογκωδών και βαρέων οχηµάτων ή µηχανηµάτων εργοστασίων και
βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.
• Στον καθαρισµό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους
φορείς.
• Στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, που εκχύνονται σε δίκτυα αποχετεύσεων, στο έδαφος και σε
υδάτινους αποδέκτες, καθώς και τα αέρια απόβλητα που εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα.
• Στην αποκοµιδή των απορριµµάτων, που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγµατοποιούν
εκδηλώσεις σε δηµόσιους και δηµοτικούς χώρους ή µισθώνουν χώρους, οι οποίοι ανήκουν σε φορείς
απαλλασσόµενους της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Για την τελευταία περίπτωση και εφόσον
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διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση ή εκµετάλλευση τα ακίνητά τους σε υπόχρεους
καταβολής τελών ιδιώτες, ο ∆ήµος δικαιούται να βεβαιώνει ανάλογα ανταποδοτικά τέλη σε βάρος των
ενοικιαστών ή χρηστών του χώρου.
• Στον καθαρισµό σταθµών και γραµµών που βρίσκονται σε στεγασµένους ή περιφραγµένους χώρους, οι
οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα, νοµή ή κατοχή σε φορείς µέσων µαζικής µεταφοράς (Υπεραστικά και
Αστικά λεωφορεία, ΟΣΕ, ΗΣΑΠ, Προαστιακός κ.ά.).
• Στον καθαρισµό αερογεφυρών, κοιλαδογεφυρών, υπόγειων διαβάσεων.
• Στον καθαρισµό και τη συντήρηση των οδών ταχείας κυκλοφορίας και των νησίδων τους.
12.3. Ο ∆ήµος έχει τη δυνατότητα να µην ανταποκριθεί (για ένα τµήµα ή για το σύνολο της περιοχής του)
στην υλοποίηση της προγραµµατισµένης περισυλλογής των απορριµµάτων – αποβλήτων στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
• Στην περίπτωση που απεργούν (καθολικά ή µερικά) οι εργαζόµενοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
• Στην περίπτωση εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινόµενων.
• Στην περίπτωση εκτεταµένων βλαβών του µηχανολογικού εξοπλισµού της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
• Σε περιπτώσεις απρόβλεπτες ή έκτακτες.
12.4. Στις περιπτώσεις µη υλοποίησης της προγραµµατισµένης περισυλλογής των οικιακών απορριµµάτων
– αποβλήτων, ο ∆ήµος θα ενηµερώνει σχετικά τους δηµότες µε ανακοίνωσή του στον τοπικό τύπο, µε
ανάλογη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, όπως και µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 13 Προστασία Περιοχών Φυσικού Κάλλους και Μνηµείων Αρχιτεκτονικής Ιδιαιτερότητας.
13.1. Η ιστορία και η πολιτιστική κληρονοµιά, αλλά και η ταυτότητα της πόλης, αποτυπώνονται στα
αγάλµατα, στα µνηµεία και σε κάθε χώρο φυσικού κάλλους ή αρχιτεκτονικής ιδιαιτερότητας. Αυτά
προστατεύονται αυστηρά από την κείµενη νοµοθεσία για το φυσικό κάλλος ή την ιστορική αξία, και
οφείλουµε να τα διατηρούµε ανελλιπώς καθαρά.
13.2. Ο διαρκής έλεγχος σχετικά µε την τήρηση των κανόνων για την προστασία των περιοχών φυσικού
κάλλους, των µνηµείων και των ιστορικών κτιρίων είναι µια κοµβικής σηµασίας αποστολή για τη ∆ηµοτική
Αρχή. Για το λόγο αυτό, τίθεται σε εφαρµογή πρόγραµµα βραδινών περιπολιών και καθηµερινών βραδινών
υπηρεσιών για την προστασία περιοχών φυσικού κάλλους, όπως και αγαλµάτων – µνηµείων στο ιστορικό
κέντρο της πόλης µας.
13.3. Η ρύπανση ή η καταστροφή µε οποιοδήποτε τρόπο και µέσο (π.χ. µε την αναγραφή λέξεων ή
φράσεων, απεικόνιση παραστάσεων, κ.ά.) των µνηµείων, αγαλµάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών
δηµόσιων χώρων και κτιρίων, καθώς και κάθε χώρου φυσικού κάλλους ή αρχιτεκτονικής ιδιαιτερότητας
που προστατεύεται από την κείµενη νοµοθεσία για το φυσικό κάλλος (π.χ. χώροι πρασίνου) ή την ιστορική
του αξία (π.χ. ιστορικό κέντρο), αποτελεί παράβαση του Κανονισµού.
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13.4. Κάθε παράβαση τέτοιου τύπου απαγορεύεται αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται σε βάρος
του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο, το ύψος του οποίου είναι ανάλογο µε την έκταση και τη σοβαρότητα
της ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, ενώ καταλογίζονται επίσης σε βάρος του
παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν µετά την αυτοψία και
σύνταξη σχετικής έκθεσης από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου.
13.5. Για την προστασία των περιοχών φυσικού κάλλους και των µνηµείων αρχιτεκτονικής ιδιαιτερότητας
έχουν επίσης εφαρµογή οι διατάξεις περί διαφήµισης του Κανονισµού.

Άρθρο 14 Προστασία Αστικού Εξοπλισµού Πόλης.
14.1. Ο αστικός εξοπλισµός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισµού, στέγαστρα στάσεων
λεωφορείων, κάδοι, συµπιεστές, καλάθια και λοιπά µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων,
πινακίδες, σιντριβάνια, παρτέρια λουλουδιών, χώροι πρασίνου, δενδροδόχοι, δενδροστοιχίες, όργανα
άσκησης, όργανα παιδικών χαρών κ.ά.) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται στο
λειτουργικό σκοπό του και να µην αποτελεί εστία µόλυνσης ή αισθητικής υποβάθµισης της πόλης.
14.2. Η προστασία του αστικού εξοπλισµού της πόλης διαφυλάσσεται µε τον προγραµµατισµό και τη
διενέργεια περιπόλων, ερευνών, ελέγχων και όλων των απαραίτητων ενεργειών αστυνοµικής φύσεως στις
οποίες προβαίνει η ∆ηµοτική Αστυνοµία µε στόχο την ακεραιότητα της δηµοτικής περιουσίας.
14.3. Η ρύπανση ή η καταστροφή των στοιχείων του αστικού εξοπλισµού της πόλης αποτελεί παράβαση και
επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο ανάλογα µε την έκταση της βλάβης, που
διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του παραβάτη και όλες
οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν µετά την αυτοψία και σύνταξη σχετικής
έκθεσης από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου.
14.4. Για την προστασία του αστικού εξοπλισµού της πόλης έχουν επίσης εφαρµογή οι διατάξεις περί
διαφήµισης του Κανονισµού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Άρθρο 15 ∆εσµεύσεις Πολιτών που Παράγουν Εσωτερικά µη Ογκώδη ∆ηµοτικά (αστικά) Απόβλητα.
15.1. Τα µη ογκώδη δηµοτικά (αστικά) απόβλητα - απορρίµµατα είναι τα οικιακά απόβλητα των κατοίκων
και επαγγελµατιών της πόλης.
15.2. Αυτά τα απόβλητα - απορρίµµατα συσκευάζονται σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους,
κατασκευασµένους από αδιαπότιστο και αδιαφανές (κατά προτίµηση µαύρου χρώµατος) υλικό, µε τρόπο
που εγγυάται τη στεγανότητα του σάκου, ενδεικτικών διαστάσεων 50 Χ 100 εκατοστά. Οι σάκοι αυτοί
τοποθετούνται από τους υπεύθυνους - παραγωγούς, όπως ειδικότερα αναφέρονται στον Κανονισµό, µέσα
στον ιδιόκτητο και επαρκή κάδο υποδοχής σάκων απορριµµάτων ή µέσα σε κάδο µηχανικής αποκοµιδής ή
σε συµπιεστή (press-container) ή σε άλλο µέσο προσωρινής αποθήκευσης του ∆ήµου.
15.3. Απαγορεύεται η χρήση άλλων εκτός των προδιαγεγραµµένων σάκων (π.χ. πολύχρωµες σακούλες
πολυκαταστηµάτων, χαρτοκιβώτια, ακάλυπτα ή ρυπαρά δοχεία κ.ά.), ως εξωτερική τελική συσκευασία των
απορριµµάτων για προσωρινή αποθήκευση. Η απαγόρευση συνδέεται άµεσα µε την προσπάθεια αποφυγής
διασποράς ή διαρροής του περιεχοµένου τους και την εκποµπή δυσοσµίας. Η χρήση µη κατάλληλων µέσων
συσκευασίας δεν επιτρέπεται, γιατί δηµιουργεί κινδύνους για τη δηµόσια υγεία και επιβαρύνει την
αισθητική της πόλης. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί τέτοιου είδους συµπεριφορά επιβάλλεται στον
παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το
αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
15.4. Ο ∆ήµος δικαιούται, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση του αντίστοιχου ιδιοκτήτη, να αποµακρύνει και
να καταστρέψει δοχεία ή παρεµφερή υλικά που δεν είναι σύµφωνα µε όσα περιγράφηκαν ανωτέρω
(ιδιαίτερα στην περίπτωση ύπαρξης ιδιόκτητων κάδων υποδοχής σάκων απορριµµάτων). Στην περίπτωση
αυτή µάλιστα ο ∆ήµος µπορεί να επιβάλλει και ειδικό πρόστιµο για την αποκοµιδή και τη διάθεση των
αποβλήτων αυτών.
15.5. Τα απόβλητα - απορρίµµατα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από υγρά απόβλητα για να µη δηµιουργούν
ρύπανση, δυσοσµία και µόλυνση και ενδεχοµένως να αποτελέσουν απειλή για τη δηµόσια υγεία. Σε
περίπτωση που εκδηλωθεί τέτοιου είδους συµπεριφορά από κατοίκους ή άλλους επιβάλλεται στον
παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το
αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
15.6. Η τοποθέτηση των εν λόγω αποβλήτων - απορριµµάτων (πλην εκείνων για τα οποία εφαρµόζεται
πρόγραµµα ανακύκλωσης) µε τη συσκευασία που περιγράφεται ανωτέρω, γίνεται από τους υπεύθυνους,
όπως ειδικότερα αναφέρονται στον Κανονισµό, όταν δεν υπάρχει ιδιόκτητος κάδος υποδοχής σάκων
απορριµµάτων, αποκλειστικά µέσα σε κάδο µηχανικής αποκοµιδής ή σε συµπιεστή (press-container) ή σε
άλλο µέσο προσωρινής αποθήκευσης που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία ή την επαγγελµατική τους
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στέγη. Αυτό οφείλουν να το ξανακλείσουν καλά, υπό την προϋπόθεση βέβαια, ότι ο κάδος µπορεί να
χωρέσει τα απορρίµµατα και συγχρόνως να κλείσει οµαλά το καπάκι του. Στην περίπτωση που ο κάδος
αυτός δεν µπορεί να χωρέσει άλλο σάκο και συγχρόνως να κλείσει οµαλά, τα απορρίµµατα αυτά
µεταφέρονται στον πλησιέστερο κάδο που µπορεί να τα δεχτεί. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί συµπεριφορά
αντίθετη από την προβλεπόµενη από κατοίκους ή άλλους επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο
από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και
το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
15.7. Οι υπεύθυνοι τοποθετούν τα προς αποκοµιδή απορρίµµατα έγκαιρα και λίγο πριν την
προγραµµατισµένη ώρα διέλευσης του απορριµµατοφόρου (κατά προτίµηση βραδινές ώρες µετά τις 22:00)
και όχι ηµέρες που δεν πραγµατοποιείται (µε βάση το πρόγραµµα) αποκοµιδή, ή ακόµα χειρότερα, αµέσως
µετά τη διέλευση του απορριµµατοφόρου. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί συµπεριφορά αντίθετη από την
προβλεπόµενη από κατοίκους ή άλλους επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια
Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν
υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
15.8. Σε περίπτωση που ο όγκος των απορριµµάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των προσωρινών µέσων, οι
υπεύθυνοι υποχρεούνται σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία Καθαριότητας να τα εναποθέτουν σε
προκαθορισµένη θέση, µέρα και ώρα που τους έχει υποδειχθεί από την υπηρεσία. Αντίστοιχα, ενηµερώνεται
και η ∆ηµοτική Αστυνοµία για την αποφυγή προβληµάτων σε περίπτωση ελέγχων. Σε περίπτωση που
εκδηλωθεί συµπεριφορά αντίθετη από την προβλεπόµενη από κατοίκους ή άλλους επιβάλλεται στον
παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το
αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
15.9. Οι υπεύθυνοι για τα µη ογκώδη δηµοτικά (αστικά) απόβλητα - απορρίµµατα, όπως ειδικότερα
αναφέρονται στον Κανονισµό, υποχρεούνται να γνωρίζουν τις διατάξεις του, καθώς και το πρόγραµµα
αποκοµιδής απορριµµάτων, που ο ∆ήµος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους.
15.10. Οι υπεύθυνοι κατά τον Κανονισµό οφείλουν να µεριµνούν για την καθαριότητα των πεζοδροµίων
που αντιστοιχούν στην κατοικία ή την επιχείρησή τους. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί συµπεριφορά αντίθετη
από την προβλεπόµενη από κατοίκους ή άλλους επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την
αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος
της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
15.11 Τα απορρίµµατα από τους χώρους µαζικής εστίασης (κουζίνα εστιατορίων, µαγειρείων, καφενείων,
ουζερί, ψητοπωλείων, ταχυφαγείων, ιδρυµάτων, ή κάθε άλλης εκµετάλλευσης ή φορέα δηµοσίου ή
ιδιωτικού που ασκεί δραστηριότητα εστίασης και σίτισης), πριν τοποθετηθούν στους παραπάνω σάκους,
πρέπει να έχουν στραγγιστεί επιµελώς και σε καµία περίπτωση να µην σύρονται επί του οδοστρώµατος
προκαλώντας ρύπους. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί συµπεριφορά αντίθετη από την προβλεπόµενη από
κατοίκους ή άλλους επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του
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∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της
παραβατικής συµπεριφοράς.
15.12. Στις περιοχές, που δεν υπάρχουν κάδοι Μηχανικής Αποκοµιδής Απορριµµάτων (Μ.Α.Α.), οι
υπεύθυνοι δεν πρέπει να εγκαταλείπουν τα προς αποκοµιδή απορρίµµατα στο πεζοδρόµιο ή το οδόστρωµα,
αλλά υποχρεούνται να τα µεταφέρουν και να τα φυλάσσουν καλά συσκευασµένα, σε κατάλληλους µη
κοινόχρηστους χώρους, που δεν δηµιουργούν προβλήµατα σε γειτονικές κατοικίες και δεν είναι δυνατή η
πρόσβαση σε κατοικίδια ζώα (π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι) των αντιστοίχων
ιδιοκτησιών τους. Όπου δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι οι υπεύθυνοι εναποθέτουν τα προς αποκοµιδή
απορρίµµατα, καλά συσκευασµένα, σε προκαθορισµένη θέση, που τους έχει υποδειχθεί από την Υπηρεσία
Καθαριότητας. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί συµπεριφορά αντίθετη από την προβλεπόµενη από κατοίκους
ή άλλους επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που
σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της
παραβατικής συµπεριφοράς.
15.13. Σε περίπτωση που εφαρµόζεται σε κάποιες περιοχές όπου υπάρχει π.χ. εµπορικό κέντρο, η νυχτερινή
αποκοµιδή απορριµµάτων, τα απορρίµµατα σε αυτές τις περιοχές δεν θα εκτίθενται για αποκοµιδή νωρίτερα
από το επίσηµο βραδινό κλείσιµο της αγοράς. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί συµπεριφορά αντίθετη από την
προβλεπόµενη από κατοίκους ή άλλους επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια
Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν
υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
15.14. Οι κάδοι απορριµµάτων θα πρέπει να καλύπτονται µε το καπάκι τους και να παραµένουν κλειστοί
µεταξύ της προσωρινής αποθήκευσης των απορριµµάτων και της αποκοµιδής αυτών από τα συνεργεία
καθαριότητας του ∆ήµου, ώστε να αποκλείεται η είσοδος σ’ αυτά εντόµων και ποντικών, καθώς και η
παραβίαση τους από τα αναζητούντα τροφή ζώα (σκύλοι, γάτες). Σε περίπτωση που εκδηλωθεί
συµπεριφορά αντίθετη από την προβλεπόµενη από κατοίκους ή άλλους επιβάλλεται στον παραβάτη
χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την
αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
15.15. Απαγορεύεται η απόθεση σάκων απορριµµάτων ή απορριµµάτων µεγάλων διαστάσεων µέσα στα
καλαθάκια µικρο-απορριµµάτων, δεδοµένου ότι η χρήση αυτών είναι αποκλειστικά για τοποθέτηση µικροαπορρίµµατων. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί συµπεριφορά αντίθετη από την προβλεπόµενη από κατοίκους
ή άλλους επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που
σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της
παραβατικής συµπεριφοράς.
15.16. Όταν συντρέχουν λόγοι που προκαλούν αδυναµία αποκοµιδής των απορριµµάτων, όπως αυτοί
προαναφέρθηκαν (απεργίες, φυσικά φαινόµενα κ.ά.), οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να φυλάσσουν τα προς
αποκοµιδή απορρίµµατα καλά συσκευασµένα σε κατάλληλους χώρους που δεν δηµιουργούν προβλήµατα
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σε γειτονικές κατοικίες και είναι απρόσιτοι σε κατοικίδια ζώα (π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια αντιστοίχων
ιδιοκτησιών τους κ.ά.). Σε περίπτωση που εκδηλωθεί συµπεριφορά αντίθετη από την προβλεπόµενη από
κατοίκους ή άλλους επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του
∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της
παραβατικής συµπεριφοράς.
15.17. Τα µεγάλα καταστήµατα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του ∆ήµου, οι Υπεραγορές
Τροφίµων (Super Market), τα Εµπορικά Κέντρα ή όσα καταστήµατα εκ της φύσεώς τους παράγουν πολλά
απορρίµµατα, υποχρεούνται να προµηθευτούν συµπιεστές απορριµµάτων - χαρτιών και άλλων
αντικειµένων που συµπιέζονται. Σε περίπτωση µη συµµορφώσεως του υπόχρεου, επιβάλλεται το ανάλογο
πρόστιµο και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, ανακαλείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους (αφορά
τα Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος - ΚΥΕ). Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
νέων καταστηµάτων Υπεραγορών Τροφίµων (Super Market), απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη
συµπιεστή. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα διενεργούνται έλεγχοι για την τήρηση των κείµενων διατάξεων
που αφορούν στη λειτουργία των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και στη λειτουργία των
εµπορικών επιχειρήσεων, όπως και για την απόδοση των προβλεπόµενων εκ του νόµου καταβολών εξ’
αυτών προς την υπηρεσία εσόδων του ∆ήµου. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί συµπεριφορά αντίθετη από την
προβλεπόµενη επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου,
που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της
παραβατικής συµπεριφοράς.
15.18. Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών συσκευασίας ή ανακυκλώσιµων υλικών σε κάδους µηχανικής
αποκοµιδής απορριµµάτων. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί συµπεριφορά αντίθετη από την προβλεπόµενη
από κατοίκους ή άλλους επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του
∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της
παραβατικής συµπεριφοράς.
15.19. Απαγορεύεται η αναρρίχηση σε κάδο µηχανικής αποκοµιδής και το ανακάτεµα που δηµιουργείται
στα υπάρχοντα απορρίµµατα σε αυτόν από άτοµα µη εξουσιοδοτηµένα για λόγους διασφάλισης της
ατοµικής τους ακεραιότητας, αλλά και για τη µη ρύπανση του άµεσου περιβάλλοντος. Σε περίπτωση που
εκδηλωθεί συµπεριφορά αντίθετη επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια
Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν
υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
15.20. Απαγορεύεται η τοποθέτηση απορριµµάτων σε νησίδες, πλατείες, πάρκα, πεζοδρόµους, οικόπεδα,
άλση, έξω από ξένη ιδιοκτησία, ή το κρέµασµα αυτών στα δένδρα, τις κολόνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς
και η ρίψη τους στο δρόµο ή στο πεζοδρόµιο από οποιοδήποτε ύψος. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί
συµπεριφορά αντίθετη από την προβλεπόµενη από κατοίκους ή άλλους επιβάλλεται στον παραβάτη
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χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την
αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.

Άρθρο 16 ∆εσµεύσεις Πολιτών που Παράγουν Εσωτερικά Ογκώδη ∆ηµοτικά (αστικά) Απόβλητα.
16.1. Τα ογκώδη δηµοτικά (αστικά) απόβλητα - απορρίµµατα δεν ανήκουν στην κατηγορία των «οικιακών»
αποβλήτων - απορριµµάτων της πόλης.
16.2. Αυτά τα απόβλητα - απορρίµµατα δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε, αλλά παραλαµβάνονται από την
Υπηρεσία Καθαριότητας, µόνο εφόσον αυτή διαθέτει τα µέσα και έχει τη δυνατότητα αποκοµιδής ογκωδών
δηµοτικών (αστικών) αποβλήτων – απορριµµάτων. Αυτό υλοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας
των υπευθύνων παραγωγών µε την Υπηρεσία Καθαριότητας, λαµβάνοντας υπόψη τα τυχόν προβλήµατα
που προκύπτουν για τη µεταφορά και τη διάθεση των παραπάνω απορριµµάτων (π.χ. ο µεγάλος όγκος, η
επικινδυνότητά τους κ.ά.).
16.3. Στην περίπτωση που ο ∆ήµος δύναται να αποκοµίσει τα απόβλητα - απορρίµµατα αυτά, οι υπεύθυνοι
παραγωγοί υποχρεούνται:
• Να καταβάλλουν υπέρ του ∆ήµου το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής ανά ογκώδες αντικείµενο,
ανάλογα µε το είδος του, όπως αυτό θα προσδιοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
• Να προετοιµάσουν για παράδοση τα αντικείµενα στην κατάσταση και µε τη συσκευασία που έχει
συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία Καθαριότητας.
• Να µην εναποθέτουν ογκώδη αντικείµενα στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε κοινόχρηστους χώρους
από πριν, αλλά µόνον κατόπιν συνεννοήσεως και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας
Καθαριότητας, όπως αυτές ανακοινώθηκαν αρµοδίως στον ενδιαφερόµενο µε σχετική έγγραφη ή
τηλεφωνική ειδοποίηση για την ηµέρα, την ώρα και τον τόπο που πρέπει να εναποθέτουν προσωρινά τα
προς αποκοµιδή αντικείµενα.
• Να παραδίδουν τα αντικείµενα αποκοµιδής την ηµέρα, την ώρα και στο σηµείο που θα καθορίσει η
Υπηρεσία Καθαριότητας.
• Τα αντικείµενα πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλο σηµείο, ώστε να µην εµποδίζεται η κυκλοφορία
πεζών ή οχηµάτων και να είναι ευχερής η συλλογή τους. Το σηµείο τοποθέτησής τους θα βρίσκεται στο
πεζοδρόµιο µπροστά από την ιδιοκτησία τους (ή για περίπτωση πεζοδρόµου στο όριο της οικοδοµικής
τους γραµµής) ή στον πλησιέστερο κάδο απορριµµάτων.
16.4. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο και η παράβαση αυτή
συνιστά άνευ αδείας κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, για την οποία εφαρµόζονται όσα προβλέπονται από
τον Κανονισµό για την παράνοµη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.
16.5. Ειδικότερα για τα ογκώδη απόβλητα οικιακού τύπου και σε περιορισµένες ποσότητες, που
προέρχονται από καταστήµατα, γραφεία κ.ά., οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, να έχουν προηγουµένως
ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσεως απορρίµµατα συσκευασίας, που τοποθετούν προς αποκοµιδή
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(χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.ά.) µε συµπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο (περίδεση, δίπλωµα κ.ά.). Σε
περίπτωση που εκδηλωθεί συµπεριφορά αντίθετη από την προβλεπόµενη από κατοίκους ή άλλους
επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε
το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής
συµπεριφοράς.
16.6. Σε περίπτωση ύπαρξης κάδων ανακύκλωσης στην περιοχή και εφόσον η χωρητικότητά τους το
επιτρέπει, τα προς ανακύκλωση αντίστοιχα συµπιεσµένα ή περιδεµένα υλικά θα πρέπει να τοποθετούνται
εντός των κάδων ανακύκλωσης.
16.7. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή εγκατάλειψη αντικειµένων σε δηµόσιους
χώρους, εκτός των χώρων εκείνων που καθορίζονται από τη δηµοτική υπηρεσία. Σε περίπτωση που
εκδηλωθεί συµπεριφορά αντίθετη από την προβλεπόµενη από κατοίκους ή άλλους επιβάλλεται στον
παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το
αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.

Άρθρο 17 ∆εσµεύσεις Πολιτών που Παράγουν Απόβλητα Κηπευτικών Εργασιών.
17.1. Τα απόβλητα - απορρίµµατα που είναι αποτέλεσµα κηπευτικών εργασιών δεν ανήκουν στην
κατηγορία των «οικιακών» αποβλήτων - απορριµµάτων της πόλης,, αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία
αποβλήτων. Υπάρχουν δε µια σειρά από υποχρεώσεις για τους υπεύθυνους παραγωγούς αποβλήτων απορριµµάτων κηπευτικών εργασιών.
17.2. Τα φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, φυτά µε γλάστρα, γκαζόν κλπ., στην περίπτωση
που έχουν µικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται
εντός των κάδων, όπως τα οικιακά απόβλητα - απορρίµµατα. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί συµπεριφορά
αντίθετη από την προβλεπόµενη από κατοίκους ή άλλους επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο
από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και
το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
17.3. Στην περίπτωση που τα απόβλητα - απορρίµµατα των κηπευτικών εργασιών έχουν µεγάλο όγκο,
ακολουθείται η διαδικασία αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία των
ενδιαφεροµένων µε την Υπηρεσία Καθαριότητας και σύµφωνα µε τις οριζόµενες διαδικασίες που
προβλέπονται για τις περιπτώσεις αυτές. Σε περίπτωση αποβλήτων - απορριµµάτων, που έχουν τοποθετηθεί
επί του πεζοδροµίου ασυσκεύαστα (χύµα) επιβάλλεται στον υπεύθυνο παραγωγό παραβάτη χρηµατικό
πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την
αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
17.4. Τα υπόλοιπα απόβλητα που δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαδιών κ.ά.
συσκευάζονται σε ελαφρά δεµάτια, δεµένα µε ανθεκτικό σχοινί ή σύρµα, για την εύκολη φόρτωσή τους.
Όλα αυτά δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόµιο ή στο δρόµο χωρίς να προηγηθεί συνεννόηση µε την
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Υπηρεσία Καθαριότητας και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στον Κανονισµό. Για το χρόνο προσωρινής
εναπόθεσης προς αποκοµιδή προηγείται συνεννόηση µε την Υπηρεσία Καθαριότητας. Σε περίπτωση που
εκδηλωθεί συµπεριφορά αντίθετη από την προβλεπόµενη από κατοίκους ή άλλους επιβάλλεται στον
παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το
αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
17.5. Υπόλοιπα χώµατος και κοπροχώµατος αποµακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους
παραγωγούς µε δικά τους µέσα. Απαγορεύεται η ανάµιξή τους µε οικιακά απορρίµµατα ή η ανεξέλεγκτη
διάθεσή τους. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί συµπεριφορά αντίθετη από την προβλεπόµενη από κατοίκους ή
άλλους επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που
σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της
παραβατικής συµπεριφοράς.

Άρθρο 18 ∆εσµεύσεις Πολιτών που Παράγουν Ειδικά Απόβλητα.
18.1. Υπάρχει και µια κατηγορία αποβλήτων - απορριµµάτων που δεν εντάσσονται στα οικιακά
απορρίµµατα ή στα απορρίµµατα που είναι αποτέλεσµα κηπευτικών εργασιών. Αυτά είναι τα ειδικά
απόβλητα που προέρχονται κυρίως από εκσκαφές, κατεδαφίσεις κ.ά. Υπάρχουν δε µια σειρά από
υποχρεώσεις για τους υπεύθυνους παραγωγούς αυτής της κατηγορίας ειδικών αποβλήτων - απορριµµάτων.
18.2. Για τα απόβλητα - απορρίµµατα (προϊόντα και υλικά) που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις
και γενικά οικοδοµικές εργασίες (µπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά) υπεύθυνοι για τη µεταφορά τους
στους ειδικούς χώρους υποδοχής µπαζών (µετά από συνεννόηση µε την Υπηρεσία Καθαριότητας) ή τις
χωµατερές είναι ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος των εκτελούµενων εργασιών. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να
επικοινωνούν τηλεφωνικά και να ενηµερώνουν την Υπηρεσία Καθαριότητας πριν την εναπόθεση αυτών
των απορριµµάτων - αποβλήτων. Επίσης οι υπεύθυνοι οφείλουν να τοποθετούν τα υλικά αυτά σε ειδικούς
κάδους (κοντέϊνερς) ή σε σάκους οικοδοµικού υλικού. Σε περίπτωση εναπόθεσης των υλικών αυτών σε
κοινόχρηστο δηµοτικό χώρο, αυτό θεωρείται ως παράνοµη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την οποία
επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε
το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής
συµπεριφοράς.
18.3. Τα απόβλητα - απορρίµµατα (προϊόντα και υλικά) που είναι ανακυκλώσιµα θα πρέπει να
εναποτίθενται στους πράσινους κάδους που προορίζονται για ανακύκλωση, εκτός των περιπτώσεων όπου
προβλέπονται ειδικοί κάδοι σε συγκεκριµένες περιοχές. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί συµπεριφορά
αντίθετη από την προβλεπόµενη επιβάλλεται στον παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια
Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν
υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
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18.4. Σε περίπτωση που οι εργασίες κατεδάφισης ή γενικότερα θα διαρκέσουν για χρονική περίοδο
µεγαλύτερη των τριών ηµερών και η εναπόθεση των αποβλήτων των εργασιών γίνεται σε κοινόχρηστο
δηµοτικό χώρο, τότε υπάρχει η ανάγκη για τοποθέτηση ειδικού κάδου (κοντέϊνερ), για την εναπόθεση των
αποβλήτων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος των εκτελούµενων εργασιών οφείλει
να αιτηθεί άδεια προσωρινής εγκατάστασης ειδικού κάδου (κοντέϊνερ), για την τοποθέτηση των
παραγόµενων αποβλήτων. Στην αιτούµενη άδεια προς την Υπηρεσία Καθαριότητας πρέπει να αναφέρεται η
χρονική περίοδος που θα απαιτηθεί για τις εργασίες. Για την τοποθέτηση του ειδικού κάδου επιβάλλεται
τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία επιβάλλεται
στον υπεύθυνο παραγωγό των αποβλήτων χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που
σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της
παραβατικής συµπεριφοράς.
18.5. Σε περίπτωση που οι εργασίες κατεδάφισης ή γενικότερα θα απαιτήσουν την εγκατάσταση σκαλωσιάς,
η οποία θα εδράζεται σε κοινόχρηστο δηµοτικό χώρο, τότε ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος των εκτελούµενων
εργασιών οφείλει να αιτηθεί άδεια προσωρινής εγκατάστασης σκαλωσιάς. Στην αιτούµενη άδεια προς την
Υπηρεσία Καθαριότητας πρέπει να αναφέρεται η χρονική περίοδος που θα απαιτηθεί για τις εργασίες
αποκατάστασης και όλα τα µέτρα που θα ληφθούν για την ασφάλεια της εγκατάστασης, αλλά και των
διερχόµενων πολιτών και οχηµάτων (παθητική και ενεργητική).
18.6. Τα ειδικά απόβλητα - απορρίµµατα απαγορεύεται:
• Να αποτίθενται, έστω και προσωρινά, στο πεζοδρόµιο και πρέπει να αποµακρύνονται άµεσα.
• Να εκτίθενται, να απορρίπτονται ή να εγκαταλείπονται σε ακάλυπτους χώρους εντός ή εκτός σχεδίου,
όπως ξένα οικόπεδα, χείµαρρους, ρέµατα, πάρκα, άλση, πλατείες, κοινόχρηστους γενικά χώρους, δάση,
παρυφές οδών, κ.ά., καθώς δηµιουργούν σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθµιση
στο περιβάλλον και θέτουν σε κίνδυνο και την υγεία των πολιτών.
• Να τοποθετούνται σε ιδιωτικούς χώρους, εκτός της περίπτωσης που αυτό επιτρέπεται, υπό την
προϋπόθεση της τήρησης των κείµενων πολεοδοµικών διατάξεων.
Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90
και οι προβλεπόµενες άλλες κυρώσεις πέραν του προστίµου, που προβλέπονται από τον Κανονισµό.
18.7. Σε περίπτωση που τα ειδικά απόβλητα - απορρίµµατα παραµείνουν επί του πεζοδροµίου, για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο των δύο ηµερών εκτός του ειδικού κάδου, θεωρούνται ότι καταλαµβάνουν
κοινόχρηστο δηµοτικό χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή του ειδικού τέλους που
προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επιπλέον επιβάλλεται προς αυτούς
από το ∆ήµο χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το
αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
18.8. Στην περίπτωση, κατά την οποία, ο ∆ήµος διαθέτει την υποδοµή και έχει τη δυνατότητα της
περισυλλογής των ειδικών απορριµµάτων από βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες,
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περισυλλέγει τα απόβλητα - απορρίµµατα αυτά βάσει ειδικού προγράµµατος, που ανακοινώνει στους
ενδιαφερόµενους, οι οποίοι µε τη σειρά τους έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
• Να καταβάλλουν το προβλεπόµενο ποσό αποκοµιδής, όπως ορίζεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας.
• Να τηρούν τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα ογκώδη δηµοτικά απορρίµµατα, έτσι όπως αυτές
περιγράφονται στον Κανονισµό.
18.9. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στη συλλογή των ειδικών απορριµµάτων του Άρθρου 3, παρ. 2 της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης 50910/2727/22-10-2003, (δηλ. απορρίµµατα που προέρχονται από την κύρια
παραγωγική δραστηριότητα βιοµηχανιών, βιοτεχνιών κλπ). Στην περίπτωση που ο ∆ήµος δεν έχει τη
δυνατότητα αποκοµιδής, µεταφοράς και διάθεσης των παραπάνω ειδικών απορριµµάτων, οι υπεύθυνοι
βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κλπ. υποχρεούνται (µε την εξαίρεση της παρ. γ, του
άρθρου 6 της ΚΥΑ) να αποµακρύνουν τα απορρίµµατα µε δικά τους µέσα. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται
µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής να φυλάσσουν τα απορρίµµατα αυτά ειδικά συσκευασµένα στα προαύλια
των επιχειρήσεών τους και να µην τα τοποθετούν στο πεζοδρόµιο ή σε κοινόχρηστους χώρους. Σε αντίθετη
περίπτωση επιβάλλεται στον υπεύθυνο παραγωγό των αποβλήτων χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια
Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν
υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
18.10. Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκοµείων, κλινικών, θεραπευτηρίων και ιατρείων - εκτός εκείνων που
εξαιρούνται από το Άρθρο 3 της ΚΥΑ (ειδικά απορρίµµατα) - οι υπεύθυνοι παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι:
• για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόµενες κλειστές πρέσες,
• για τον εµφανή χαρακτηρισµό τους ως «απορρίµµατα νοσοκοµειακά, µη επικίνδυνα, µη τοξικά» µε
αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, τους σάκους και τις αυτοπιεζόµενες
πρέσες ή άλλο τρόπο σήµανσης, που θα υποδειχθεί στους υπευθύνους από την Υπηρεσία Καθαριότητος,
• για τη χορήγηση βεβαίωσης από τους υπεύθυνους των αποβλήτων, στην οποία θα αναφέρεται η
προέλευση και το είδος των απορριµµάτων, εφόσον αυτή τους ζητηθεί.
Σε περίπτωση που εκδηλωθεί συµπεριφορά αντίθετη από την προβλεπόµενη επιβάλλεται στον παραβάτη
χρηµατικό πρόστιµο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που σχετίζεται µε το είδος, το αντικείµενο, την
αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.

Άρθρο 19 ∆εσµεύσεις Πολιτών που Παράγουν Επικίνδυνα - Τοξικά Απόβλητα.
19.1. Τα απόβλητα - απορρίµµατα που περιγράφονται ως επικίνδυνα στον Κανονισµό συλλέγονται και
µεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους παραγωγούς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στον
Κανονισµό και τη σχετική νοµοθεσία.
19.2. Οι εν λόγω υπεύθυνοι υποχρεούνται, µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής τους, να τα κρατούν
συσκευασµένα σε ειδικούς προστατευµένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να µην τα βγάζουν στο
πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Οφείλουν δε να προβούν σε άµεση
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αποµάκρυνσή τους µε δικά τους µέσα. Η µη συµµόρφωση των υπευθύνων (εκτός όσων προβλέπονται από
υγειονοµικές ή άλλες διατάξεις), οδηγεί στην επιβολή υψηλού χρηµατικού προστίµου που επιβάλλεται στον
παραβάτη από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Το πρόστιµο σχετίζεται άµεσα µε το είδος, το
αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
19.3. Οι παραβάτες οφείλουν να αποµακρύνουν άµεσα τέτοιου είδους απορρίµµατα από τους
κοινόχρηστους χώρους. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κανονισµού περί
προστασίας των κοινόχρηστων χώρων και επιβάλλεται υψηλό πρόστιµο, για κατάληψη άνευ αδείας
κοινόχρηστου χώρου, ίσο µε το 3πλάσιο του µεγαλύτερου συντελεστή κατάληψης κοινόχρηστων χώρων,
που ισχύει κάθε φορά.
19.4. Απαγορεύεται η ανάµιξη ειδικών και επικίνδυνων απορριµµάτων µε τα οικιακά απορρίµµατα και η
τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά µέσα αποκοµιδής. Η ανάµιξη επικίνδυνων απορριµµάτων µε
«οικιακά» απορρίµµατα από Νοσοκοµεία ή άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες που αναµειγνύουν µολυσµατικά ή
επικίνδυνα απόβλητα µε οικιακά απορρίµµατα, οδηγεί στην επιβολή υψηλού χρηµατικού προστίµου που
επιβάλλεται στον παραβάτη από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Το πρόστιµο σχετίζεται άµεσα µε το
είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής
συµπεριφοράς.
19.5. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα εφαρµογής του Κανονισµού, να
παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της αποκοµιδής και τελικής διάθεσης των ειδικών και
επικίνδυνων αποβλήτων - απορριµµάτων.
19.6. Τα απόβλητα - απορρίµµατα που περιγράφονται ως γεωργικά φάρµακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.ά.,
φυλάσσονται, αποκοµίζονται και διατίθενται µε αποκλειστική ευθύνη των υπόχρεων παραγωγών ή
υπευθύνων. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής να τα κρατούν συσκευασµένα σε
ασφαλή και µη προσβάσιµο χώρο των επιχειρήσεών τους, να µην τα βγάζουν στο πεζοδρόµιο και η
αποµάκρυνσή τους να γίνεται αποκλειστικά µε δικά τους µέσα και σε συνεργασία µε τους ειδικά
αδειοδοτηµένους προς τούτο φορείς. Σε αντίθετη περίπτωση, η ενέργεια αυτή οδηγεί στην επιβολή υψηλού
χρηµατικού προστίµου που επιβάλλεται στον παραβάτη από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Το
πρόστιµο σχετίζεται άµεσα µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν
υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
19.7. Τα απόβλητα - απορρίµµατα των νοσοκοµείων, κλινικών, θεραπευτηρίων και ιατρείων γενικά, που
προέρχονται από αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, από παθολογο-ανατοµικά - µικροβιολογικά αιµατολογικά εργαστήρια, από τµήµατα λοιµωδών νόσων κ.λπ., τα οποία είναι µολυσµατικά, καθώς και τα
φάρµακα, οι γάζες, και οι σύριγγες τοποθετούνται σε ειδικού χρώµατος πλαστικές ανθεκτικές στεγανές
σακούλες µε την εµφανή επιγραφή «Νοσοκοµειακά απορρίµµατα επικίνδυνα - µολυσµατικά», οι οποίες θα
κλείνονται καλά και µόνιµα στο πάνω µέρος τους. Τα απορρίµµατα αυτά τοποθετούνται σε κάδους, ειδικού
χρώµατος, διαφορετικού από αυτό των κάδων που χρησιµοποιεί για τα αστικά απορρίµµατα ο ∆ήµος, µε
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ανάλογες επιγραφές, που θα κλειδώνουν µε ευθύνη των υπόχρεων ή εναλλακτικά θα φυλάσσονται
προσωρινά σε ειδικούς χώρους εντός των προαναφερθέντων ιδρυµάτων (σύµφωνα µε όλους τους κανόνες
υγιεινής), µέχρι την ειδική αποκοµιδή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, η ενέργεια αυτή οδηγεί στην επιβολή
υψηλού χρηµατικού προστίµου που επιβάλλεται στον παραβάτη από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Το
πρόστιµο σχετίζεται άµεσα µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν
υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
19.8. Η αποκοµιδή αυτών των Νοσοκοµειακών αποβλήτων - απορριµµάτων που είναι επικίνδυνα µολυσµατικά θα πραγµατοποιείται µε ευθύνη των υπόχρεων, οι οποίοι σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική
Απόφαση Υ.Π. 37591/2031/ ΦΕΚ 1419 Β/1-10-2003 περί «Μέτρων και Όρων για τη διαχείριση ιατρικών
αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες» υποχρεούνται:
• Να εξασφαλίζουν οι ίδιοι τη συλλογή, µεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία ή διάθεσή τους
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ανωτέρω ΚΥΑ.
• Να παραδίδουν τα απόβλητα σε φυσικό ή νόµιµο πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια
(για συλλογή, µεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία ή διάθεση) σύµφωνα µε τις διατάξεις
της ανωτέρω ΚΥΑ.
19.9. Κάθε Υγειονοµική Μονάδα όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2 της ανωτέρω ΚΥΑ έχει την υποχρέωση
να καταρτίζει «Εσωτερικό Κανονισµό ∆ιαχείρισης Ε.Ι.Α.», που θα εγκρίνεται από το αρµόδιο Περιφερειακό
Σύστηµα Υγείας (ΠΕΣΥ). Αυτός ο Εσωτερικός Κανονισµός ∆ιαχείρισης Ε.Ι.Α., πρέπει να κοινοποιείται στο
∆ήµο.
19.10. Από τα ιατρικά απόβλητα που παράγονται από έκαστη υγειονοµική µονάδα, σύµφωνα µε την
κατηγοριοποίηση των Ιατρικών Αποβλήτων, όπως αυτή αναφέρεται στο Άρθρο 2 της σχετικής Κ.Υ.Α., η
Υπηρεσία Καθαριότητας συλλέγει µόνο τα Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ), που
προσοµοιάζουν µε τα οικιακά απόβλητα (όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα 1 του Παραρτήµατος 1 της
σχετικής ΚΥΑ). Η διάθεση τους γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό.
19.11. Η διάθεση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων αµιγώς Μολυσµατικού Χαρακτήρα (Ε.Ι.Α. Μ.Χ.), που έχουν υποστεί επιτυχή και πλήρη αποστείρωση, ώστε να προσοµοιάζουν µε τα οικιακά
απόβλητα όσον αφορά το µικροβιακό τους φορτίο και εφόσον τηρούνται αυστηρά οι προϋποθέσεις που
προβλέπονται στις διατάξεις της σχετικής απόφασης για την εφαρµογή της µεθόδου, γίνεται σε συνεννόηση
µε το φορέα όπου γίνεται η τελική διάθεση και διαχείριση των αποβλήτων - απορριµµάτων αυτών. Σε
αντίθετη περίπτωση, η ενέργεια αυτή οδηγεί στην επιβολή υψηλού χρηµατικού προστίµου που επιβάλλεται
στον παραβάτη από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Το πρόστιµο σχετίζεται άµεσα µε το είδος, το
αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
19.12. Απαγορεύεται η ανάµιξη Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (επεξεργασµένα σε µη αναγνωρίσιµη
µορφή ή µη επεξεργασµένα) µε τα Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα σε κοινή συσκευασία ή σε
χύδην µορφή στους κάδους απορριµµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, η ενέργεια αυτή οδηγεί στην επιβολή
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υψηλού χρηµατικού προστίµου που επιβάλλεται στον παραβάτη από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Το
πρόστιµο σχετίζεται άµεσα µε το είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν
υποτροπής της παραβατικής συµπεριφοράς.
19.13. Απαγορεύεται η απόρριψη σε κάδους απορριµµάτων Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων
συσκευασµένων σε κίτρινες, κόκκινες ή πράσινες σακούλες ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευασία ή σε χύδην
µορφή. Σε αντίθετη περίπτωση, η ενέργεια αυτή οδηγεί στην επιβολή υψηλού χρηµατικού προστίµου που
επιβάλλεται στον παραβάτη από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Το πρόστιµο σχετίζεται άµεσα µε το
είδος, το αντικείµενο, την αποκατάσταση και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής
συµπεριφοράς.
19.14. Οι υπεύθυνοι παραγωγοί αυτών των αποβλήτων – απορριµµάτων υποχρεούνται να διερευνήσουν τη
δυνατότητα συνεργασίας µε -πιστοποιηµένους από το αρµόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο- φορείς
εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων για την καλύτερη δυνατή αποκοµιδή και τελική διάθεση των
ειδικών και επικίνδυνων αποβλήτων - απορριµµάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Άρθρο 20 Ορθολογική ∆ιαχείριση και Αξιοποίηση Αποβλήτων.
20.1. Η µείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων είναι ένας εκ των περιβαλλοντικών στόχων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει µάλιστα συµφωνηθεί σε επίπεδο χωρών µελών, όπως µέχρι το 2020 να
διατίθεται σε πιστοποιηµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων –
απορριµµάτων το 50% των οικιακών απορριµµάτων σε κάθε χώρα µέλος της Ένωσης.
20.2. Η µείωση του όγκου των αποβλήτων πριν την τελική τους διάθεση είναι κεντρικός και
προγραµµατικός στόχος της ∆ηµοτικής Αρχής, καθώς η υλοποίησή του εξυπηρετεί δύο επιµέρους
προτεραιότητες αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου τη µείωση του κόστους
αποκοµιδής και διάθεσης των αποβλήτων που συλλέγονται στην πόλη. Η οικονοµία αυτή µπορεί να
οδηγήσει σε βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών καθαριότητας, αλλά και σε ενδυνάµωση της
κοινωνικής πολιτικής προς τους πιο αδύναµους εισοδηµατικά.
20.3. Ο στόχος της µείωσης του όγκου των αποβλήτων – απορριµµάτων µπορεί να επιτευχθεί µε την
ενθάρρυνση της ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων µέσω της επαναχρησιµοποίησης
τµήµατος τους, της συνεργασίας µε τα πιστοποιηµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης και
αξιοποίησης αποβλήτων – απορριµµάτων, της ενθάρρυνσης για οικιακή κοµποστοποίηση, κ.ά. Όλες οι
ενέργειες αυτές διασφαλίζουν και την περιβαλλοντικά ασφαλή διάθεση των αποβλήτων.
20.4. Η ορθολογική διαχείριση και η βέλτιστη αξιοποίηση των απορριµµάτων, υλικών συσκευασίας και
άλλων προϊόντων στοχεύει:
• Στην πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και τη µείωση του συνολικού όγκου τους πριν από την
τελική τους διάθεση.
• Στην επαναχρησιµοποίηση των υλικών και την ενθάρρυνση συνεργασιών µε τα συστήµατα
εναλλακτικής διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων – απορριµµάτων για διεύρυνση των δυνατοτήτων
ανακύκλωσης – αξιοποίησης τους.
• Στην ανάληψη ευθυνών για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων και από τους οικονοµικούς παράγοντες
(δηµόσιους και ιδιωτικούς).
• Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και των καταναλωτών ως βασικών παραγόντων για την επίτευξη
των παραπάνω στόχων.
20.5. Ο ∆ήµος σύµφωνα µε το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, έχει τη δυνατότητα αυτοτελώς ή και σε
συνεργασία µε άλλους φορείς, να καταρτίζει και να υλοποιεί προγράµµατα συστηµάτων εναλλακτικής
διαχείρισης και διαλογής αποβλήτων στην πηγή, καθώς και ανακύκλωσής τους. Ήδη, ο ∆ήµος Αµαρουσίου
είναι πρωτοπόρος στον τοµέα αυτό και προτίθεται να συνεχίσει δυναµικά στην ίδια κατεύθυνση.
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20.6. Η ∆ηµοτική Αρχή διοργανώνει σειρά από περιβαλλοντικές εκδηλώσεις σε ειδικές ηµέρες αναφοράς
(Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, Παγκόσµια Ηµέρα ∆ασοπονίας, Ηµέρα χωρίς Αυτοκίνητο, η Ώρα της
Γης, κ.ά.), εκδίδει φυλλάδια περιβαλλοντικού περιεχοµένου (περιβάλλον, καθαριότητα, δάση, οικονοµία στο
νερό κ.ά.) µε στόχο τη διαµόρφωση οικολογικής συνείδησης σε δηµότες, κατοίκους και µικρούς µαθητές
της πόλης. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται µε φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, µε πανεπιστήµια,
µε επιστηµονικά ινστιτούτα, µε οικολογικές οµάδες, µε Συνδέσµους ∆ήµων που προστατεύουν το
περιβάλλον, µε γειτονικούς ∆ήµους, µε άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε σχολεία της Α/θµιας
και της Β/θµιας Εκπαίδευσης, αλλά και µε άλλους επαγγελµατικούς και κοινωνικούς φορείς.
20.7. Η ∆ηµοτική Αρχή, προκειµένου να ενισχύσει τα προγράµµατα ανακύκλωσης, µε αποφάσεις του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, επίκειται να θεσπίσει κίνητρα και επιβραβεύσεις σε όσους συµβάλλουν µε
οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των προγραµµάτων αυτών (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, γειτονιές,
εταιρείες κ.ά.).
20.8. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου όπως η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η Υπηρεσία Καθαριότητας, η
Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, η ∆ηµοτική Αστυνοµία, το Γραφείο Εθελοντισµού και το Γραφείο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης µε συντονισµό και καθοδήγηση από τη ∆ηµοτική Αρχή ενισχύουν την εφαρµογή των
σχεδίων και ενεργειών που προγραµµατίζονται σε ετήσια βάση.

Άρθρο 21 Εκτέλεση Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων.
21.1. Ο ∆ήµος εκτελεί ολοκληρωµένο πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων - απορριµµάτων σε
συνεργασία µε όλα τα εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης. Για την υλοποίηση αυτών των
προγραµµάτων, ο ∆ήµος αναπτύσσει διαρκώς συνεργασίες µε τους επαγγελµατικούς και κοινωνικούς
φορείς της πόλης, τις διάφορες κοινωνικές οµάδες, τις οικολογικές κινήσεις, τις µαθητικές και εκπαιδευτικές
κοινότητες και άλλους φορείς κυβερνητικούς και µη.
21.2. Ο ∆ήµος µε στρατηγική στόχευση της ∆ηµοτικής Αρχής έχει επιλέξει και υλοποιεί τα εξής:
• Στους µεταλλικούς και πράσινους κάδους συλλέγονται τα οικιακά απόβλητα (υπολείµµατα από
κρέατα/ψάρια, κόκαλα, γαλακτοκοµικά, περιττώµατα σκύλων/γατών, άρρωστα φυτά κ.ά.) και από εκεί
οδηγούνται στον εγκεκριµένο χώρο διάθεσης αποβλήτων.
• Στους µπλε κάδους συλλέγονται οι συσκευασίες από χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουµίνιο, σίδερο (χωρίς
υπολείµµατα) και από εκεί οδηγούνται στο εγκεκριµένο σύστηµα για περαιτέρω αξιοποίηση. Για
µεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιµων υλικών (π.χ. χαρτιού ή χαρτοκιβωτίων), οι δηµότες µπορούν να
απευθύνονται στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος ή στην Υπηρεσία Καθαριότητας.
• Σε ειδικά επιλεγµένα σηµεία εναπόθεσης σε κλειστούς ή κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου συλλέγονται
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ψυγεία, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, θερµοστάτες, κ.ά.) κατόπιν επικοινωνίας και συνεννόησης µε την

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2012

40

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Υπηρεσία Περιβάλλοντος και την Υπηρεσία Καθαριότητας (για τις περιπτώσεις ογκωδών και µη
ογκωδών αντικειµένων). Από τα σηµεία αυτά οδηγούνται στο εγκεκριµένο σύστηµα για επεξεργασία.
• Στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης µπαταριών, που είναι τοποθετηµένοι σε όλα τα δηµοτικά κτίρια και
τις σχολικές µονάδες, καθώς και σε καταστήµατα, supermarkets κ.ά. συλλέγονται οι µεταχειρισµένες
µπαταρίες (στήλες οικιακού τύπου) και από εκεί αποδίδονται στο εγκεκριµένο σύστηµα για επεξεργασία.
• Σε ειδικό κάδο στην Υπηρεσία Καθαριότητας συλλέγονται οι συσσωρευτές οχηµάτων και από εκεί
αποδίδονται στο εγκεκριµένο σύστηµα για επεξεργασία.
• Σε ειδικό δοχείο στο ∆ηµαρχείο συλλέγονται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος οι χρησιµοποιηµένες
µελανοταινίες και από εκεί αποδίδονται στο εγκεκριµένο σύστηµα για αναγόµωση ή άλλη αξιοποίηση.
• Σε ειδικούς χώρους και ειδικά δοχεία συλλέγονται οι δύο κατηγορίες ελαίων: α) τα µεταχειρισµένα
µαγειρικά έλαια, και β) τα ορυκτέλαια µηχανών. Από εκεί αποδίδονται ξεχωριστά στο ανάλογο
εγκεκριµένο σύστηµα για επεξεργασία.
• Σε ειδικούς χώρους, κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία Καθαριότητας, συγκεντρώνονται τα παλαιά
ελαστικά οχηµάτων και από εκεί αποδίδονται στο εγκεκριµένο σύστηµα για επεξεργασία.
• Τα παλαιά αυτοκίνητα, τα οποία είναι άχρηστα για κυκλοφορία, οδηγούνται από τους ιδιοκτήτες στο
εγκεκριµένο σύστηµα και παίρνουν πιστοποιητικό καταστροφής, το οποίο είναι απαραίτητο για την
οριστική διαγραφή του οχήµατος από τα µητρώα του Υπουργείου Μεταφορών και της Εφορίας. Σε
περίπτωση εγκατάλειψής τους, οι εταιρείες που είναι πιστοποιηµένες για απόσυρση οχηµάτων
αναλαµβάνουν την αποκοµιδή τους µετά από συµβατική δέσµευση και συνεννόηση µε την Υπηρεσία
Καθαριότητας και αφού έχει ολοκληρωθεί η κατάλληλη προεργασία από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία.
• Σε ειδικούς κάδους συλλέγονται οι λαµπτήρες οικονοµίας ή εξοικονόµησης ενέργειας όπως: λαµπτήρες
φθορισµού, λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας, κυκλικοί λαµπτήρες φθορισµού, λαµπτήρες ατµών
νατρίου χαµηλής/υψηλής πίεσης, λαµπτήρες ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης, λαµπτήρες ατµών
υδραργύρου υψηλής πίεσης µε προσµίξεις αλογονούχων µετάλλων κ.ά. Από εκεί αποδίδονται στο
εγκεκριµένο σύστηµα για επεξεργασία.
• Σε Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, τα οποία τοποθετούνται σε σηµεία, όπου υπάρχει µεγάλη
προσέλευση κόσµου, όπως πλατείες και κεντρικά σηµεία του ∆ήµου, οι καταναλωτές επιστρέφουν υλικά
συσκευασιών µε παροχή ανταποδοτικού αντιτίµου.

Άρθρο 22 Συνεργασία µε Εγκεκριµένα Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων.
22.1. Στην Ελλάδα για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων ισχύει ο ν.
2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων – ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(ΕΟΕ∆ΣΑΠ)», σύµφωνα µε τον οποίο, οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται µόνοι ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς να
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καταρτίζουν και να υλοποιούν προγράµµατα εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων. Στη συνέχεια
εκδόθηκαν Προεδρικά ∆ιατάγµατα για την εναλλακτική διαχείριση όλων των ειδών αποβλήτων.
22.2. Αναλυτικότερα, η ∆ηµοτική Αρχή έχοντας πρωτοπορία στον τοµέα αυτό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
και υψηλούς δείκτες ανακύκλωσης έχει προχωρήσει στη συνεργασία µε πιστοποιηµένους φορείς
εναλλακτικής διαχείρισης στους παρακάτω τοµείς:
• Ανακύκλωση Συσκευασιών: Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., µε την υπ’ αριθµόν Υ.Α. 10645/20-2-2003 (ΦΕΚ
391/2003), εγκρίνει το Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών (Σ.Σ.Ε.∆.Σ.Ανακύκλωση), που οργανώνει η Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) και αφορά τη
συλλογή, τη µεταφορά, την επαναχρησιµοποίηση και την αξιοποίηση των αποβλήτων των συσκευασιών.
Οι συσκευασίες από χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουµίνιο, σίδερο (χωρίς υπολείµµατα), καθώς και έντυπα
(εφηµερίδες, περιοδικά, βιβλία) πρέπει να εναποτίθενται στον ειδικό µπλε κάδο ανακύκλωσης
συσκευασιών. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις (supermarket, εµπορικά κέντρα κ.ά.), που ο όγκος των
ανακυκλώσιµων υλικών τους είναι µεγάλος, πρέπει να ελαχιστοποιούν τον όγκο τους, πριν τα υλικά αυτά
οδηγηθούν για ανακύκλωση. Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να δεµατοποιούνται, µεγάλες ποσότητες από
πλαστικά και γυάλινα µπουκάλια να συσκευάζονται µαζί και να τοποθετούνται στον µπλε κάδο
ανακύκλωσης ή κατόπιν συνεννοήσεως σε ειδικό χώρο του καταστήµατός τους.
• Ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού: Σύµφωνα µε τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα Π.∆.
117 (ΦΕΚ 82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» και Π.∆. 15/2006 (ΦΕΚ 12Α/3-2-2006)
«Τροποποίηση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος Π.∆. 117 (ΦΕΚ 82Α/5-3-2004), σε συµµόρφωση µε τις
διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)», καθώς και µε την υπ’ αριθµόν
105134/ΦΕΚ905/17-6-2004 υπουργική απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εγκρίθηκαν τα Συστήµατα
Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού
«Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» και το Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Φωτιστικών
Ειδών και Λαµπτήρων «Φωτοκύκλωση Α.Ε.». Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού
καθώς και τα φωτιστικά είδη και λαµπτήρες δεν πρέπει να απορρίπτονται στους κοινούς κάδους
απορριµµάτων του ∆ήµου, ούτε να απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε οικόπεδα και κοινόχρηστους χώρους.
Υπάρχουν ειδικά δηµοτικά σηµεία όπου συλλέγεται ο αποσυρόµενος εξοπλισµός και οι ενδιαφερόµενοι
οφείλουν να επικοινωνούν µε την Υπηρεσία Περιβάλλοντος ή την Υπηρεσία Καθαριότητας για να
δεχθεί προς εναπόθεση και ανακύκλωση παλαιούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά,
µηχανήµατα φαξ κ.ά.
• Ανακύκλωση Μπαταριών: Σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα Π.∆. 115 (ΦΕΚ 80Α/5-3-2004)
«∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών
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Στηλών και Συσσωρευτών» και µε την υπ’ αριθµόν 106155/ΦΕΚ 1056/14-7-2004 Υπουργική Απόφαση
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εγκρίθηκε το Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Φορητών
Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (Σ.Σ.Ε.∆.Φ.Η.Σ.Σ.) και εν συντοµία (Α.Φ.Η.Σ.). Οι φορητές
ηλεκτρικές στήλες (µπαταρίες) συλλέγονται σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης µπαταριών, που υπάρχουν
σε όλα τα δηµοτικά κτίρια και τα σχολεία του ∆ήµου. Όποιος δηµότης-καταστηµατάρχης επιθυµεί κάδο
για τη συλλογή των µπαταριών µπορεί να απευθυνθεί στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος ή στην Υπηρεσία
Καθαριότητας για να διατεθεί κάδος στην επιχείρησή του.
• Ανακύκλωση Ελαστικών: Σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα Π.∆. 109 (ΦΕΚ 75Α/5-3-2004) «Μέτρα
και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα
για την εναλλακτική διαχείρισή τους.» και µε την υπ’ αριθµόν 106157/ ΦΕΚ 1145/28-7-2004 Υ.Α. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εγκρίθηκε το Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Παλαιών Ελαστικών
«Eco-Elastika». Οι ιδιοκτήτες των συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, οι διακινητές και οι πωλητές
ελαστικών, όπου γίνεται και η αλλαγή των παλαιών ελαστικών στα οχήµατα, καθώς και τα καταστήµατα
εµπορίας µοτοσικλετών, οφείλουν να εντάσσονται στο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών,
ώστε να οδηγούνται τα παλαιά τους ελαστικά σε κάποιο πιστοποιηµένο Σύστηµα Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης. Οι διακινητές και οι τελικοί πωλητές ελαστικών υποχρεώνονται να διακινούν ελαστικά, τα
οποία ανήκουν σε κάποιο πιστοποιηµένο σύστηµα. Οι αγοραστές αφήνουν τα παλαιά ελαστικά προς
διάθεση και ανακύκλωση στους πωλητές.
• Ανακύκλωση Αυτοκινήτων: Σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα Π.∆. 116 (ΦΕΚ 81Α/5-3-2004)
«Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής
τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών
µετατροπέων» και µε την υπ’ αριθµόν 105136/ΦΕΚ 907 Β/17-6-2004 Υ.Α. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.,
εγκρίθηκε το Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Οχηµάτων Ελλάδος (Ε∆ΟΕ). Οι
ιδιοκτήτες παλαιών αυτοκινήτων που έχουν αποφασίσει να µην τα ξαναχρησιµοποιήσουν και επιθυµούν
να καταθέσουν µόνιµα τις πινακίδες τους, ώστε να µην επιβαρύνονται άλλο µε τα διάφορα κόστη (τέλη
κυκλοφορίας, ασφάλεια, κ.ά.) είναι υποχρεωµένοι µόνοι τους να παραδίδουν τα οχήµατά τους σε κάποιο
πιστοποιηµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης και να λαµβάνουν βεβαίωση παραλαβής. Η
παράδοση των παλαιών αυτοκινήτων ολοκληρώνεται µε την έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής,
το οποίο αποτελεί το µόνο νόµιµο έγγραφο για την αποταξινόµηση του οχήµατος. Ο ιδιοκτήτης του
οχήµατος µπορεί να απευθυνθεί στη ∆ηµοτική Αστυνοµία και µε υπεύθυνη δήλωση να δηλώσει ότι
επιθυµεί την ανακύκλωση του οχήµατος του. Τις υπόλοιπες ενέργειες αναλαµβάνει η ∆ηµοτική
Αστυνοµία οπότε και εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής.
• Ανακύκλωση Ορυκτελαίων: Σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα Π.∆. 82 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004)
«Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων – Μέτρα, όροι
και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων», ορίζεται η
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διαδικασία για την επαναξιοποίηση των ορυκτελαίων. Οι ιδιοκτήτες των συνεργείων επισκευής
αυτοκινήτων, των πρατηρίων καυσίµων, κ.ά., όπου γίνεται και η αλλαγή των παλαιών λαδιών στα
οχήµατα, καθώς και αυτών που προορίζονται για βιοµηχανική χρήση, πρέπει να µεριµνούν, ώστε να
οδηγούνται τα χρησιµοποιηµένα λιπαντικά έλαια σε κάποιο πιστοποιηµένο Σύστηµα Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης. Οι διακινητές και οι τελικοί πωλητές λιπαντικών λαδιών υποχρεώνονται να διακινούν
λιπαντικά έλαια, τα οποία είναι ενταγµένα σε Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης.
• Μαγειρικά Έλαια και Λίπη: Τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια απαγορεύεται να απορρίπτονται στο
αποχετευτικό σύστηµα ως υγρά απόβλητα, καθώς δηµιουργείται τεράστιο πρόβληµα αποφράξεων στους
αγωγούς. Οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων, ταχυφαγείων, ταβερνών, κ.ά., θα πρέπει να εναποθέτουν τα
χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια σε ειδικά δοχεία που διαθέτει ο ∆ήµος µεριµνώντας, ώστε αυτά να
οδηγούνται σε κάποιο πιστοποιηµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης.
• Συλλογικό

Σύστηµα

Ανταποδοτικής

Εναλλακτικής

∆ιαχείρισης

Συσκευασιών

(Ανταποδοτική

Ανακύκλωση): Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση εγκρίθηκε µε την Υπουργική Απόφαση οικ. 193471
(ΦΕΚ 2711 Β/31-12-2008). Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο επιχειρησιακό σχέδιο, θα δραστηριοποιείται
συµπληρωµατικά στην εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών σε πανελλαδικό επίπεδο. Στόχος του
συστήµατος είναι η δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος ανταποδοτικής ανακύκλωσης µε τη χρήση
εξοπλισµού υψηλής τεχνολογίας για την ανακύκλωση των πλαστικών, µεταλλικών, γυάλινων
συσκευασιών και χαρτιού-χαρτονιού, προσφέροντας ανταποδοτικό κίνητρο στους καταναλωτές. Το
σύστηµα επιπλέον αναπτύσσει ειδικές δράσεις για την πιστοποίηση και τη συλλογή Βιοµηχανικών και
Εµπορικών αποβλήτων και ειδικότερα πλαστικής, χάρτινης και ξύλινης συσκευασίας.

Άρθρο 23 Πρόγραµµα Βιώσιµης ∆ιαχείρισης Οργανικών Απορριµµάτων Κατοικιών.
23.1. Η ∆ηµοτική Αρχή, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και απορριµµάτων, έχει ως
στόχο της την ενθάρρυνση της διαχείρισης των οργανικών απορριµµάτων των κατοικιών, που αποκαλείται
επίσης οικιακή κοµποστοποίηση.
23.2. Η οικιακή κοµποστοποίηση αποτελεί µια απλή, εύκολα εφαρµόσιµη και οικονοµική λύση για τη
διαχείριση των φυτικών υπολειµµάτων κήπων και νοικοκυριών από τους πολίτες. Τα οργανικά υλικά που
είναι κατάλληλα για οικιακή κοµποστοποίηση µπορεί να προέρχονται από τα οργανικά απόβλητα της
κουζίνας και του κήπου όπως: γκαζόν, κλαδέµατα, φρούτα και λαχανικά, απορρίµµατα κουζίνας (π.χ.
τσόφλια αβγών, υπολείµµατα καφέ µε τα φίλτρα, υπολείµµατα από αφέψηµα, φλούδες από φρούτα και
λαχανικά). Ακατάλληλα υλικά για κοµποστοποίηση θεωρούνται τα εξής: κόκαλα, περιττώµατα
σκύλων/γατών, λάδια, λίπη, λιπαρές ουσίες, υπολείµµατα από κρέατα/ψάρια, γαλακτοκοµικά, σπόροι
ζιζανίων, άρρωστα φυτά.
23.3. Η οικιακή κοµποστοποίηση στοχεύει στην εθελοντική ενεργοποίηση των κατοίκων και ιδιαίτερα των
νέων του ∆ήµου για την προώθηση στην πράξη της ιδέας της βιώσιµης διαχείρισης των οργανικών
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απορριµµάτων των κατοικιών. Οι δηµότες µε τον τρόπο αυτό θα αρχίσουν να αποτελούν µέρος της λύσης
του προβλήµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων. Σταδιακά θα µειώνονται τα προς συλλογή - µεταφορά
και τελική διάθεση οργανικά απόβλητα – απορρίµµατα µε ιδιαίτερα σηµαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά
και οικονοµικά οφέλη για τους δηµότες.
23.4. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οργανώνεται η υλοποίηση ενός πλέον ολοκληρωµένου
προγράµµατος «Οικιακής Κοµποστοποίησης» στο ∆ήµο µε τοποθέτηση και λειτουργία ειδικών κάδων κοµποστοποιητών σε ευρύ αριθµό κατοικιών στις γειτονιές του Αµαρουσίου.
23.5. Ο ∆ήµος θα παρέχει συνεχή υποστήριξη µε τις υπηρεσίες του στην υλοποίηση του προγράµµατος
«Οικιακής Κοµποστοποίησης».
23.6. Ο ∆ήµος εκπονεί σχέδιο προώθησης και προβολής του προγράµµατος της «Οικιακής
Κοµποστοποίησης» σε επίπεδο Αµαρουσίου και γειτονιάς.
23.7. Στο πλαίσιο του προγράµµατος, θα εκπαιδευτούν σε θέµατα κοµποστοποίησης οι κάτοικοι του ∆ήµου
που θα προµηθευτούν, µέσω της Υπηρεσίας Καθαριότητας, τον ειδικό κάδο – κοµποστοποιητή.
Παράλληλα, θα εκπαιδευτούν και δηµοτικοί υπάλληλοι για την υποστήριξη και συνέχιση του αρχικού
προγράµµατος, που έχει υποστεί αρκετές βελτιώσεις.

Άρθρο 24 ∆εσµεύσεις Πολιτών Παραγωγών Αποβλήτων που Ανακυκλώνονται.
24.1. Ο ∆ήµος εφαρµόζει προγράµµατα εναλλακτικής διαχείρισης και υποχρεούται:
• στη γνωστοποίηση προς τους κατοίκους µε ειδικά φυλλάδια, τακτές ανακοινώσεις και διαφηµιστικά
µηνύµατα για την ύπαρξη του προγράµµατος ανακύκλωσης,
• στην ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νέων σε θέµατα σχετικά µε την ανακύκλωση, και
• στην ενίσχυση και συνεργασία µε εθελοντικές οµάδες και µη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του
περιβάλλοντος.
24.2. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να προβεί:
• στην άµεση αποκοµιδή ανακυκλώσιµων υλικών τα οποία είναι σε µεγάλες ποσότητες. Η αποκοµιδή τους
πραγµατοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης µε την Υπηρεσία Καθαριότητας
σε χρονικό διάστηµα εντός τριάντα (30) ηµερών. Σε διαφορετική περίπτωση, και αν ο υπεύθυνος
παραγωγός το επιθυµεί, µπορεί να τα µεταφέρει µόνος του για διάθεση σε νόµιµο χώρο υποδοχής
αποβλήτων - ανακυκλώσιµων υλικών.
• στην αποκοµιδή ανακυκλώσιµων υλικών τα οποία είναι αναµιγµένα µε σκουπίδια και διάφορα άλλα
υλικά όπως νάϊλον, φελιζόλ κ.ά. Οι υπεύθυνοι παραγωγοί των αποβλήτων αυτών πρέπει να φροντίζουν
να είναι καθαρά και χωρίς άλλες προσµίξεις.
24.3. Υποχρεώσεις υπευθύνων-πολιτών σχετικά µε την ανακύκλωση:
• Ο ∆ήµος προωθεί προγράµµατα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και την
ανάκτηση πρώτων υλών, µε αντίστοιχη ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών.
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Οι υπεύθυνοι καθαριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισµό και γενικά όλοι οι κάτοικοι έχουν
την υποχρέωση να συµβάλουν στη βέλτιστη δυνατή υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών.
• Οι υπεύθυνοι, µετά την ενηµέρωση τους και την έναρξη των προγραµµάτων στην περιοχή τους,
οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισµού και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών για τον
τρόπο συλλογής των προς ανακύκλωση απορριµµάτων.
24.4. Κάθε νέο πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων - ανακύκλωσης περιλαµβάνει ολιγόµηνη
δοκιµαστική λειτουργία, µε παράλληλη ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και παροχή οδηγιών στους πολίτες
που κρίνονται απαραίτητες, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία του προγράµµατος. Μετά την παρέλευση της
δοκιµαστικής περιόδου, σε κάθε περιοχή που εφαρµόζεται το πρόγραµµα, οι υπεύθυνοι για την τήρηση της
καθαριότητας από τα ειδικά απόβλητα, όπως αυτοί περιγράφονται στον Κανονισµό και γενικά όλοι οι
κάτοικοι, επαγγελµατίες και επισκέπτες στο ∆ήµο υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του
Κανονισµού και τις οδηγίες των υπηρεσιών του ∆ήµου. Σε όσους δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις
διαλογής και συλλογής των υλικών και προκειµένου να υπάρξει αποδοτική λειτουργία του συστήµατος
εναλλακτικής διαχείρισης ο ∆ήµος θα επιβάλει τις αντίστοιχες κυρώσεις, όπως προβλέπεται.
24.5. Ειδικότερα για την ανακύκλωση χαρτοκιβωτίων που εφαρµόζεται στο ∆ήµο, οι επιχειρήσεις, όπου οι
παραγόµενες ποσότητες είναι σχετικά µεγάλες (άνω των 300 κιλών ανά εβδοµάδα), οι υπεύθυνοι παραγωγοί
οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίµµατα και να τα µεταφέρουν στο σηµείο
συλλογής που έχει ορίσει ο ∆ήµος.
24.6. Τα χαρτοκιβώτια και τα παρεµφερή υλικά συσκευασίας εµπορευµάτων, όπως και τα λοιπά είδη που
µπορούν να αξιοποιηθούν για επαναξιοποίηση και ανακύκλωση πρέπει:
• να σπάζονται και να συσκευάζονται σε στερεά δεµένα πακέτα,
• να καταλαµβάνουν το µικρότερο δυνατό όγκο,
• να προκαλούν τη µικρότερη δυνατή αισθητική ενόχληση όταν εκτεθούν προς αποκοµιδή,
• να είναι απαλλαγµένα από σκουπίδια, νάϊλον, φελιζόλ ή άλλα υλικά,
• να φυλάσσονται σε κατάλληλους (µη δηµιουργούντες προβλήµατα σε γειτονικές κατοικίεςκαταστήµατα) µη κοινόχρηστους χώρους (υπόγεια, ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι, κ.ά.) µέχρι την
αποκοµιδή τους.
24.7. Τα χαρτοκιβώτια και τα παρεµφερή υλικά συσκευασίας εµπορευµάτων, όπως και τα λοιπά είδη που
µπορούν να αξιοποιηθούν για επαναξιοποίηση και ανακύκλωση πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλους µη
κοινόχρηστους χώρους µέχρι την αποκοµιδή τους σε περίπτωση που απεργούν οι εργαζόµενοι ή όταν για
κάποιο λόγο δεν πραγµατοποιείται προγραµµατισµένη αποκοµιδή.
24.8. Τα χαρτοκιβώτια και τα παρεµφερή υλικά συσκευασίας εµπορευµάτων, όπως και τα λοιπά είδη που
µπορούν να αξιοποιηθούν για επαναξιοποίηση και ανακύκλωση πρέπει να βγαίνουν προς αποκοµιδή µόνο
µετά το επίσηµο µεσηµεριανό κλείσιµο της αγοράς και να τοποθετούνται δίπλα στον πλησιέστερο κάδο
µηχανικής αποκοµιδής ή συµπιεστή (press-container) ή άλλο µέσο προσωρινής αποθήκευσης που διαθέτει ο
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∆ήµος. Σε περίπτωση που το κατάστηµα βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν πραγµατοποιείται καθηµερινή
αποκοµιδή, οι υπόχρεοι θα πρέπει να ενηµερώνουν τηλεφωνικά την Υπηρεσία Καθαριότητας και κατόπιν
συνεννόησης να γίνεται η εναπόθεση των αποβλήτων αυτού του τύπου.
24.9. Σχετικά µε τους κάδους ανακύκλωσης οι υπεύθυνοι εκθέτουν τα προς συλλογή ανακυκλώσιµα υλικά
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό. Απαγορεύεται η ρίψη µέσα στους κάδους ανακύκλωσης
διαφορετικού υλικού από αυτό που αναγράφεται εξωτερικά µε ειδικό αυτοκόλλητο, καθώς και η ρίψη
αστικών απορριµµάτων που προέρχονται από τη δραστηριότητα οικιών, καταστηµάτων κ.ά. Επίσης,
απαγορεύεται η ρίψη ανακυκλώσιµων υλικών µέσα στους κάδους απορριµµάτων.
24.10. Ο ∆ήµος εφαρµόζοντας πρόγραµµα ανακύκλωσης στο σπίτι, στο γραφείο και στο χώρο εργασίας,
τοποθετεί στάτορες συλλογής χαρτιού (µεταλλική κατασκευή εσωτερικού χώρου). Στη σακούλα του
στάτορα συλλέγονται εφηµερίδες, περιοδικά, διαφηµιστικά φυλλάδια, παλιά βιβλία και τετράδια. Τα
χαρτοκιβώτια τοποθετούνται σπασµένα δίπλα στο στάτορα. Απαγορεύεται να ρίχνονται µέσα στο στάτορα
αστικά απορρίµµατα προερχόµενα από οικίες, γραφεία κ.ά., καθώς και η ρίψη ουσιών που µπορούν να
προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. αναµµένα τσιγάρα ή αποτσίγαρα, στάχτες τζακιών, θερµαστών ή ψησταριών
κ.ά. εστίες φωτιάς). Σε περίπτωση καταστροφής οι υπεύθυνοι επιβαρύνονται µε το κόστος αποκατάστασης
ή αγοράς νέου στάτορα. Οι υπεύθυνοι παραγωγοί αποβλήτων, όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισµό σε
περίπτωση που επιθυµούν την τοποθέτηση στάτορα οφείλουν να συµπληρώσουν µια αίτηση, δηλώνοντας
συγκεκριµένα προσωπικά στοιχεία τους (επώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) στην Υπηρεσία
Καθαριότητας. Μετά την έγκριση της αίτησης, ο στάτορας µπορεί να τοποθετηθεί:
• σε ισόγειο κοινόχρηστο χώρο της οικοδοµής (ή σε όροφο µόνο σε περίπτωση που είναι εύκολη η
αποκοµιδή του από τα συνεργεία ανακύκλωσης π.χ. ύπαρξη ανελκυστήρα), και µε βασικό κριτήριο τη
δηµιουργία της µικρότερης δυνατής συνολικής ενόχλησης (είσοδοι, πυλωτές κ.ά), και
• σε χώρο στεγασµένο ώστε να προστατεύεται από τις άσχηµες καιρικές συνθήκες (βροχή, χιόνι).
24.11. Τα δηµοτικά απόβλητα που περιγράφονται στο ν. 2939/2001 ως «άλλα προϊόντα» δηλαδή τα
προϊόντα όπως οχήµατα, λάστιχα, καταλύτες οχηµάτων, ορυκτέλαια, µικρές µπαταρίες και συσσωρευτές,
ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά τηλεπικοινωνιών, υλικά εκσκαφών και
κατεδαφίσεων, είδη επίπλωσης κ.ά. υπόκεινται σε επαναχρησιµοποίηση ή αξιοποίηση. Για όσα από τα
προαναφερόµενα υλικά υπάρχουν εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης απαγορεύεται να
ρίπτονται σε κάδους απορριµµάτων και καθιερώνεται η υποχρέωση των φορέων να µεριµνούν για τη
συλλογή, µεταφορά και ανακύκλωσή τους, όπως αναλυτικά καθορίζεται από ειδικότερες διατάξεις στο
πλαίσιο εφαρµογής του Ν. 2939/2001.
24.12. Ειδικά για την ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (Α.Η.Η.Ε.) ισχύει το
καθεστώς ότι κάθε κάτοχος άχρηστων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, όπως αυτά περιγράφονται
στο Π.∆. 117/2004, Παράρτηµα ΙΑ και ΙΒ, οφείλει να συνδράµει στην ανακύκλωσή τους. Αυτοί µπορούν
είτε να τα µεταφέρουν οι ίδιοι για απόρριψη στα Σηµεία Συλλογής που καθορίζονται από το ∆ήµο, είτε να
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ενηµερώσουν τηλεφωνικά την Υπηρεσία Καθαριότητας. Η αποµάκρυνση των υλικών αυτών θα γίνεται σε
διάστηµα εντός 30 ηµερών. Στην περίπτωση αυτή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εκθέτουν τα ΑΗΗΕ,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Κανονισµό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 25 ∆ιαχείριση Καθαριότητας Χώρων Εκδηλώσεων.
25.1. Η καθαριότητα των δηµόσιων και δηµοτικών χώρων, που χρησιµοποιούνται από φορείς και
επιχειρήσεις για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων, εγκαινίων κ.ά., εντάσσεται στις υποχρεώσεις των
διοργανωτών, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που τους διατίθενται καθαρούς κατά τη
διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, µετά το πέρας των εκδηλώσεων, στην
κατάσταση που τους παρέλαβαν.
25.2. Ο ∆ήµος αναλαµβάνει την αποκοµιδή των κάθε φύσης αποβλήτων - απορριµµάτων, µετά το πέρας
των εκδηλώσεων, µόνο κατόπιν συνεννόησης των διοργανωτών µε την αρµόδια Υπηρεσία Καθαριότητας
και αφού έχει προηγηθεί η καταβολή του προβλεπόµενου αντιτίµου, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά.
25.3. Σε κάθε περίπτωση, τα απόβλητα - απορρίµµατα, πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε µέσα
µηχανικής αποκοµιδής ή οι υπεύθυνοι παραγωγοί να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε
σηµεία που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας.
25.4. Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων που περιλαµβάνονται στη διάταξη αυτή, ο ∆ήµος επιβάλλει σε
βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

Άρθρο 26 Καθαριότητα και Ευταξία Πλατειών.
26.1. Ενέργειες για την καθαριότητα και ευταξία των πλατειών της πόλης:
• Οι υπεύθυνοι των οχηµάτων ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης υποχρεούνται να αποµακρύνουν τα οχήµατά
τους την ηµέρα που θα τους ενηµερώσει σχετικά η Υπηρεσία Καθαριότητας, προκειµένου να
διευκολύνονται οι προγραµµατισµένες ή έκτακτες εργασίες εξωραϊσµού και καθαριότητας της πλατείας
(τεχνικές εργασίες, αποκατάσταση εγκαταστάσεων, κλαδέµατα, κόψιµο πρασίνου, σάρωση κ.ά.).
• Η παραπάνω ενηµέρωση γίνεται δύο µέρες νωρίτερα από τις εργασίες καθαρισµού, µε ευθύνη της
Υπηρεσίας Καθαριότητας, µε τοποθέτηση ενηµερωτικής ταµπέλας στις πλευρές της πλατείας (αρχή και
τέλος) όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες, ώστε να µη σταθµεύσουν κάθε είδους οχήµατα εκεί.
• Όσα αυτοκίνητα κατά την ηµέρα των εργασιών καθαρισµού βρεθούν σταθµευµένα στους αντίστοιχους
δρόµους, παρά τη σχετική προειδοποίηση, θα αποµακρύνονται µε γερανοφόρο όχηµα και όλα τα σχετικά
έξοδα θα καταλογίζονται σε βάρος των ιδιοκτητών τους.
• Αντίστοιχα, οργανώνονται και οι εργασίες για την αποκατάσταση, αποµάκρυνση, συντήρηση και
εξωραϊσµό εγκαταστάσεων της πλατείας (π.χ. σιντριβάνια, ειδικά δοχεία µικρο-αποβλήτων, παγκάκια,
κιόσκια κ.ά.).
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• Για κάθε εργασία εξωραϊσµού και καθαριότητας στις πλατείες του ∆ήµου λαµβάνονται όλες οι
προφυλάξεις ασφαλείας για τους διερχόµενους πολίτες και για το ανθρώπινο δυναµικό της Υπηρεσίας
Καθαριότητας.

Άρθρο 27 Καθαρισµός και Πλύση ∆ηµοτικών Οδών.
27.1. Ενέργειες για τον καθαρισµό και το πλύσιµο των δηµοτικών οδών:
• Οι υπεύθυνοι των οχηµάτων ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης υποχρεούνται να αποµακρύνουν τα οχήµατά
τους την ηµέρα και για τις ώρες που θα τους ενηµερώσει σχετικά η Υπηρεσία Καθαριότητας,
προκειµένου να διευκολύνονται οι προγραµµατισµένες ή έκτακτες εργασίες καθαριότητας
οδοστρώµατος (σάρωση, πλύσιµο κ.ά.).
• Η παραπάνω ενηµέρωση γίνεται δύο µέρες νωρίτερα από τις εργασίες καθαρισµού, µε ευθύνη της
Υπηρεσίας Καθαριότητας, µε τοποθέτηση ενηµερωτικής ταµπέλας στην αρχή και στο τέλος της οδού,
που πρόκειται να καθαριστεί, ώστε να µη σταθµεύουν κάθε είδους οχήµατα για 3-4 ώρες προκειµένου να
σαρωθεί η οδός τη συγκεκριµένη µέρα.
• Όσα αυτοκίνητα κατά την ηµέρα των εργασιών καθαρισµού βρεθούν σταθµευµένα στους αντίστοιχους
δρόµους, παρά τη σχετική προειδοποίηση, θα αποµακρύνονται µε γερανοφόρο όχηµα και όλα τα σχετικά
έξοδα θα καταλογίζονται σε βάρος των ιδιοκτητών τους.
• Για κάθε εργασία καθαρισµού και πλυσίµατος των δηµοτικών οδών λαµβάνονται όλες οι προφυλάξεις
ασφαλείας για τους διερχόµενους πολίτες και για το ανθρώπινο δυναµικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας
27.2. Κατά τη λήψη έκτακτων µέτρων, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών
ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων, οι δηµότες και κάτοικοι οφείλουν να επικοινωνούν µε την Υπηρεσία
Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για κάθε απαραίτητη ενηµέρωση και πληροφορία.

Άρθρο 28 Καθαριότητα Πεζοδρόµων, Πεζοδροµίων και Νησίδων Κυκλοφορίας.
28.1. Ενέργειες για τον εξωραϊσµό, καθαρισµό και πλύσιµο των πεζοδρόµων και των πεζοδροµίων:
• Οι ιδιοκτήτες των αντικειµένων που είναι τοποθετηµένα επί των πεζοδρόµων και των πεζοδροµίων
υποχρεούνται να τα αποµακρύνουν την ηµέρα και για τις ώρες που θα τους ενηµερώσει σχετικά η
Υπηρεσία Καθαριότητας, προκειµένου να διευκολύνονται οι προγραµµατισµένες ή έκτακτες εργασίες
εξωραϊσµού και καθαριότητας του πεζοδρόµου και του πεζοδροµίου (κλάδεµα, σάρωση, πλύσιµο κ.ά.).
• Η παραπάνω ενηµέρωση γίνεται δύο µέρες νωρίτερα από τις εργασίες εξωραϊσµού και καθαρισµού, µε
ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας, µε τοποθέτηση ενηµερωτικής ταµπέλας στην αρχή και στο τέλος
του πεζοδρόµου και του πεζοδροµίου, που πρόκειται να καθαριστεί, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν
οι εργασίες εξωραϊσµού και καθαρισµού τη συγκεκριµένη µέρα.
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• Όσα αντικείµενα κατά την ηµέρα υλοποίησης των εργασιών εξωραϊσµού και καθαρισµού βρεθούν στους
αντίστοιχους χώρους, παρά τη σχετική προειδοποίηση, θα αποµακρύνονται µε κάθε εύχερο µέσο και
τρόπο και όλα τα σχετικά έξοδα θα καταλογίζονται σε βάρος των ιδιοκτητών τους.
• Για κάθε εργασία εξωραϊσµού και καθαριότητας στους πεζοδρόµους και στα πεζοδρόµια του ∆ήµου
λαµβάνονται όλες οι προφυλάξεις ασφαλείας για τους διερχόµενους πολίτες και για το ανθρώπινο
δυναµικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας
28.2. Κατά τη λήψη έκτακτων µέτρων, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών
ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων, οι δηµότες και κάτοικοι οφείλουν να επικοινωνούν µε την Υπηρεσία
Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για κάθε απαραίτητη ενηµέρωση και πληροφορία. Σε περίπτωση
κάλυψης πεζοδρόµων και πεζοδροµίων από χιονόπτωση, οι παρόδιοι κάτοικοι υποχρεούνται στον
καθαρισµό του τµήµατος του πεζοδρόµου ή του πεζοδροµίου που αντιστοιχεί στην ιδιοκτησία τους. Σε
περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, ο ∆ήµος αναλαµβάνει τον καθαρισµό, αλλά επιβάλλει σε βάρος
του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
28.3. Η Υπηρεσία Καθαριότητας σε τακτά χρονικά διαστήµατα προβαίνει στις απαραίτητες
προγραµµατισµένες ή έκτακτες εργασίες εξωραϊσµού και καθαριότητας των νησίδων κυκλοφορίας,
(πότισµα, κλάδεµα, φύτεµα, στόλισµα, σάρωση κ.ά.). Αυτό ισχύει µόνο για τις νησίδες κυκλοφορίας που η
αρµοδιότητα διαχείρισης εξωραϊσµού και καθαριότητας ανήκει στο ∆ήµο. Για κάθε εργασία εξωραϊσµού
και καθαριότητας στις νησίδες κυκλοφορίας λαµβάνονται όλες οι προφυλάξεις ασφαλείας για το ανθρώπινο
δυναµικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Άρθρο 29 Εξαιρέσεις Περιοχών µε Κοινόχρηστη Χρήση από την Αρµοδιότητα του ∆ήµου.
29.1. Υπάρχουν περιοχές µε κοινόχρηστη χρήση από τις οποίες ο ∆ήµος εξαιρείται όσον αφορά την
αρµοδιότητα για τη φροντίδα τους. Οι περιοχές αυτές είναι:
• Οι δρόµοι ταχείας κυκλοφορίας που καθορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία.
• Οι νησίδες που ευρίσκονται συνήθως στο µέσο των δρόµων ταχείας κυκλοφορίας.
29.2. Οι περιοχές αυτές µε κοινόχρηστη χρήση εντάσσονται σε αρµοδιότητα φορέα υπερτοπικής εµβέλειας
(π.χ. Περιφέρεια, Υπουργείο, ειδικός φορέας κ.ά.). Για το λόγο αυτό, στοχεύοντας προς το κοινό όφελος των
δηµοτών, η ∆ηµοτική Αρχή διατηρεί υψηλό επίπεδο καλής συνεργασίας για την προγραµµατισµένη και
επαρκή συντήρηση, εξωραϊσµό και καθαριότητα των χώρων αυτών.

Άρθρο 30 ∆εσµεύσεις και Υποχρεώσεις Πεζών.
30.1. ∆εσµεύσεις που είναι πρακτικά υποχρεώσεις των πεζών κατά την περίοδο της χρήσης των
κοινόχρηστων χώρων της πόλης:
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• Απαγορεύεται η απόρριψη άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών συσκευασίας, µικροαντικειµένων, ειδών ατοµικής χρήσης ή και πτυέλων σε δρόµους, πεζοδρόµια και λοιπούς
κοινόχρηστους χώρους.
• Απαγορεύεται η απόρριψη κάθε είδους απορριµµάτων σε κοινόχρηστους και δηµόσιους χώρους
(πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.ά.).
30.2. Τα παραπάνω αντικείµενα, προϊόντα ή υλικά πρέπει να φυλάσσονται και να απορρίπτονται µέσα στο
πλησιέστερο διαθέσιµο καλάθι µικρο-απορριµµάτων ή κάδο µηχανικής αποκοµιδής αποβλήτων –
απορριµµάτων. Η ρύπανση της πόλης, µε καθένα από τους παραπάνω τρόπους, αποτελεί παράβαση και
επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο.
30.3. Η απόρριψη αναµµένων τσιγάρων, εύφλεκτων υλικών, χηµικών ή άλλων αντικειµένων, που µπορεί να
προκαλέσουν καταστροφές στα καλάθια µικρο-απορριµµάτων, αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος
του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, καθώς επίσης και
καταλογισµό του κόστους αποκατάστασης.

Άρθρο 31 ∆εσµεύσεις και Υποχρεώσεις Οδηγών.
31.1. ∆εσµεύσεις που είναι πρακτικά υποχρεώσεις των οδηγών κατά την οδήγηση, τη στάση και τη
στάθµευση στους δρόµους της πόλης:
• Η ρύπανση οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων µε µηχανέλαια κάθε είδους
οχηµάτων αποτελεί παράβαση του Κανονισµού. Αν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης, ο
∆ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης χρηµατικό πρόστιµο.
• Οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων οφείλουν να φροντίζουν διαρκώς για την καλή κατάσταση των οχηµάτων
τους και σε περίπτωση διαρροής να µεριµνούν αµέσως για τον πλήρη καθαρισµό και αποκατάσταση του
χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως π.χ. διαρροή µετά από αιφνίδια βλάβη ή τροχαίο ατύχηµα, οι
ιδιοκτήτες των οχηµάτων οφείλουν να ειδοποιούν αµέσως την Υπηρεσία Καθαριότητας. Αν διαπιστωθεί
παράβαση της παραπάνω διάταξης, ο ∆ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη ανάλογα µε την έκταση
της ρύπανσης χρηµατικό πρόστιµο.
• Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δηµιουργούν αφρό κατά την πλύση
πεζοδροµίων, αυλών, βεραντών, οχηµάτων, κ.ά., όταν τα απόνερα της πλύσης χύνονται σε
κοινόχρηστους χώρους. Αν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης, ο ∆ήµος επιβάλλει σε βάρος
του παραβάτη ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης χρηµατικό πρόστιµο.
• Απαγορεύεται η αφόδευση σε δηµόσιους χώρους. Στους παραβάτες της παραπάνω διάταξης επιβάλλεται
χρηµατικό πρόστιµο.
• Απαγορεύεται να διοχετεύονται στους υπονόµους και στα δίκτυα απορροής όµβριων τα εξής:
ορυκτέλαια, λάδια από συνεργεία οχηµάτων που προέρχονται από συντηρήσεις και επισκευές των
µηχανών, µαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήµατα µαζικής εστίασης, υγρά µπαταριών και γενικά
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κάθε είδους υγρά απόβλητα, που µπορεί να προκαλέσουν επιβάρυνση της οµαλής λειτουργίας του
αποχετευτικού συστήµατος και τοξική επιβάρυνση των αποχετευµένων λυµάτων. Αν διαπιστωθεί
παράβαση της παραπάνω διάταξης, ο ∆ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη ανάλογα µε την έκταση
της ρύπανσης χρηµατικό πρόστιµο.
31.2. Απαγορεύεται να ρίχνονται µέσα στους κάδους απορριµµάτων και στους συµπιεστές (press-container)
υγρά απόβλητα ή απόβλητα που µπορούν να προκαλέσουν ρύπανση στον κάδο ή ζηµιά σε οποιοδήποτε
σηµείο ή µηχανισµό του κάδου (π.χ. κολλώδεις ή τοξικές ουσίες, µέταλλα, πέτρες), υλικά, ηλεκτρικές
συσκευές ή ουσίες που µπορούν να προκαλέσουν πυρκαϊά στον κάδο (π.χ. αναµµένα τσιγάρα ή αποτσίγαρα,
στάχτες τζακιών, θερµαστρών ή ψησταριών, κ.ά. εστίες φωτιάς) ή τέλος υλικά ή ουσίες που µπορούν να
αυξήσουν υπερβολικά το βάρος του γεµάτου κάδου (π.χ. µπάζα, χώµα, λάσπες κ.ά.) και να προκαλέσουν
καταστροφές και στους κάδους, αλλά και στους αντίστοιχους ανυψωτικούς µηχανισµούς των
απορριµµατοφόρων, όπως και στο µηχανισµό συµπίεσης. Για οποιαδήποτε από τις παραπάνω παραβάσεις
(µερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων µέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, συνέπεια
απόρριψης ενός ή περισσοτέρων από τα ανωτέρω αναφερόµενα υλικά, καθώς επίσης και πρόσκρουσης,
αµέλειας ή βανδαλισµού, καθώς και µερική ή ολική βλάβη στους ανυψωτικούς µηχανισµούς των
απορριµµατοφόρων) εκτός από το προβλεπόµενο πρόστιµο, ο παραβάτης επιβαρύνεται µε το κόστος
αποκατάστασης ή αγοράς νέου κάδου ή άλλου µέσου ανάλογα µε τη σχετική πραγµατογνωµοσύνη της
Υπηρεσίας Καθαριότητας.
31.3. Απαγορεύεται η στάθµευση (έστω και προσωρινά) οχηµάτων στις εισόδους πεζοδρόµων, στις γωνίες
δρόµων, καθώς και στις δύο πλευρές στενών οδών µε τρόπο που να εµποδίζουν την ελεύθερη προσπέλαση
ή ελιγµούς (στρίψιµο κ.ά.) των απορριµµατοφόρων για την προγραµµατισµένη αποκοµιδή απορριµµάτων.
Επίσης, απαγορεύεται η στάθµευση (έστω και προσωρινά) οχηµάτων µε τρόπο που να εµποδίζεται η
ελεύθερη µετακίνηση κάδων απορριµµάτων προς ή από το απορριµµατοφόρο ακόµα και το πλήρες άνοιγµα
του καπακιού των κάδων. Αν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης, ο ∆ήµος επιβάλλει σε βάρος
του παραβάτη ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης χρηµατικό πρόστιµο.

Άρθρο 32 ∆εσµεύσεις και Υποχρεώσεις Συνοδών Κατοικίδιων Ζώων.
32.1. ∆εσµεύσεις που είναι πρακτικά υποχρεώσεις των συνοδών κατοικίδιων ζώων ή ζώων συντροφιάς
στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης:
• Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να κρατούν τα ζώα τους µε λουρί.
• Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων είναι υποχρεωµένοι να καθαρίζουν άµεσα τα περιττώµατα και
τις ακαθαρσίες των ζώων τους, να τα τοποθετούν στα ειδικά πλαστικά σακουλάκια που οφείλουν να
έχουν µαζί τους και να τα εναποθέτουν στους πράσινους κάδους.
32.2. Στους παραβάτες των κανόνων αυτών επιβάλλεται κάθε φορά χρηµατικό πρόστιµο, το οποίο
διπλασιάζεται σε περίπτωση που η παράβαση λάβει χώρα σε παιδική χαρά ή άλλο κοινόχρηστο χώρο, που
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φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων ή βρεφονηπιακών σταθµών, καθώς και σε προαύλια
εκκλησιών, σε δηµόσια ή δηµοτικά κτίρια και σε αρχαιολογικούς χώρους.
32.3. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος εφαρµόζει το Ν. 4039 /2012, που αφορά τα «δεσποζόµενα και τα
αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων …». Με βάση την κείµενη νοµοθεσία, γίνεται
αυτοψία από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία και τα αποτελέσµατά της κοινοποιούνται στη Γενική ∆ιεύθυνση
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής.
32.4. Τα ζώα συντροφιάς πρέπει να διαθέτουν βιβλιάριο υγείας µε τις προβλεπόµενες κτηνιατρικές πράξεις
και σήµανση µε microchip.
32.5. Η αρµόδια υπηρεσία αδέσποτων ζώων του ∆ήµου υποχρεούται µόνο για τη στείρωση των θηλυκών
ζώων, ώστε να µην πολλαπλασιάζεται ο αριθµός αυτών.
32.6. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος και να ζητούν
περισσότερες πληροφορίες, σχετικά µε την προσφορά της υπηρεσίας αδέσποτων ζώων του ∆ήµου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Άρθρο 33 Κανόνες για Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).
33.1. Οι υπεύθυνοι κάθε είδους Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, όπου παρατηρείται µεγάλη
παραγωγή κάθε µορφής απορριµµάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κ.ά.), και ιδιαίτερα τα
κρεοπωλεία, πτηνοτροφεία, ιχθυοπωλεία, οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς και καλά κλειστούς σάκους
τα ευπαθή και δύσοσµα απόβλητα (υπολείµµατα τροφών, κόκαλα, κρέατα, ψάρια κ.ά.) και να τα
τοποθετούν µέσα στα µέσα µηχανικής αποκοµιδής, το πολύ µισή ώρα, πριν από την προγραµµατισµένη
αποκοµιδή. Στους παραβάτες επιβάλλεται για κάθε αντικείµενο, σάκο ή συσκευασία χρηµατικό πρόστιµο.
33.2. Οι υπεύθυνοι Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, περιπτέρων, κυλικείων κ.ά., όπου
παράγονται κάθε µορφής απορρίµµατα από την επιτόπια κατανάλωση των προσφεροµένων ειδών (καφέ,
αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.ά.) οφείλουν να τοποθετούν επαρκή σε αριθµό και χωρητικότητα δοχεία
απορριµµάτων, σύµφωνα µε την ποσότητα των απορριµµάτων που παράγουν. Οφείλουν ακόµη να
φροντίζουν να τα αδειάζουν τακτικά, και να έχουν καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο. Στους παραβάτες αυτής
της διάταξης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο.
33.3. Οι καταστηµατάρχες πρέπει να διατηρούν τα απορρίµµατα που παράγονται κατά τις ώρες εργασίας
εντός των καταστηµάτων τους και να τα µεταφέρουν µέσα σε πλαστικούς σάκους κατά το κλείσιµο της
αγοράς και να τα τοποθετούν εντός των κάδων απορριµµάτων, για την αποκοµιδή τους από την Υπηρεσία
Καθαριότητας του ∆ήµου. Στους παραβάτες αυτής της διάταξης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο.
33.4. Η τοποθέτηση µικρών καλαίσθητων κάδων και καλαθιών για µικρο-απορρίµµατα σε κοινόχρηστους
χώρους, επιτρέπεται χωρίς καταβολή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, µε την προϋπόθεση ότι τα
µέσα προσωρινής εναπόθεσης απορριµµάτων δεν θα φέρουν διαφηµιστική καταχώρηση, ο αριθµός και η
θέση τους θα προβλέπονται στη χορηγούµενη άδεια κοινόχρηστων χώρων και οι προδιαγραφές τους θα
συµφωνούν µε τους σχετικούς όρους, που ο ∆ήµος έχει θεσπίσει σχετικά µε τον αστικό εξοπλισµό
καθαριότητας. Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων οφείλουν να ενηµερώνονται για όλα τα παραπάνω
στοιχεία, επικοινωνώντας µε την Υπηρεσία Καθαριότητας. Στους παραβάτες αυτής της διάταξης
επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο.
33.5. Αν στην περιοχή εφαρµόζεται πρόγραµµα ανακύκλωσης ή διαλογής στην πηγή, οι υπεύθυνοι των
παραπάνω καταστηµάτων υποχρεούνται να τοποθετούν ξεχωριστά µέσα για κάθε είδος. Στους παραβάτες
αυτής της διάταξης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο.
33.6. ∆εν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόµια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους προϊόντων
καθαρισµού καταστηµάτων ή ιδιωτικών χώρων. Για τη ρίψη ή εγκατάλειψη στο πεζοδρόµιο, το δρόµο ή
άλλο κοινόχρηστο χώρο διαφόρων απορριµµάτων και λοιπών αντικειµένων, που προέρχονται από
καθαρισµό καταστήµατος ή ιδιωτικού χώρου, επιβάλλεται στους παραβάτες χρηµατικό πρόστιµο.
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33.7. Οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων, ταχυφαγείων, supermarket, ταβερνών, κ.ά. οφείλουν να συνάπτουν
σύµβαση µε πιστοποιηµένο φορέα εναλλακτικής διαχείρισης από το σχετικό κατάλογο του ΥΠΕΚΑ, πρέπει
να εναποθέτουν τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια σε µεταλλικά ή πλαστικά δοχεία και να οδηγούνται ή
σε ένα πιστοποιηµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, σύµφωνα µε το Π.∆. 82 (ΦΕΚ 64 Α/2-3-2004) ή
κατόπιν συνεννοήσεως µε την Υπηρεσία Καθαριότητας, σε ειδικό χώρο για την περισυλλογή αυτών, προς
αποφυγή κάθε ρύπανσης. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει αυτά να ανακατεύονται µε τα αστικά απόβλητα
και να τοποθετούνται στους µεταλλικούς κάδους απορριµµάτων ή να απορρίπτονται στο δίκτυο όµβριων.
Στους παραβάτες αυτής της διάταξης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο.
33.8. Τα απορρίµµατα, µικρο-απορρίµµατα κ.ά., που προκύπτουν από το σκούπισµα του καταστήµατος
τους, αλλά και των χώρων που βρίσκονται µπροστά στο πεζοδρόµιο, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται
καθηµερινά να τα συγκεντρώνουν µέσα σε ανθεκτικούς, στεγανούς πλαστικούς σάκους, ή πλαστικά δοχεία
καλά και στεγανά κλεισµένα, να τα αποθηκεύουν προσωρινά, και να αποφεύγουν την ανεξέλεγκτη ρίψη
αυτών στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε κοινόχρηστους γενικά χώρους. Επίσης, απαιτείται σχολαστική
καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους µπροστά από τα καταστήµατα, ιδιαίτερα σε αυτά που εξαιτίας
της δραστηριότητας τους (ταχυφαγείων, κ.ά.) ρυπαίνουν µε λάδια αυτούς τους χώρους. Στους παραβάτες
αυτής της διάταξης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο.
33.9. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η αποθήκευση και η αυθαίρετη κατάληψη από τους
καταστηµατάρχες στον πεζόδροµο, το πεζοδρόµιο, την πλατεία, ή στον κοινόχρηστο χώρο έξω από το
κατάστηµά τους, οποιωνδήποτε αντικειµένων ή υλικών ακόµη και σχετικών µε την εµπορική τους
δραστηριότητα (π.χ.

καφάσια φρούτων,

κιβώτια ποτών,

µικρο-προϊόντα,

τραπεζοκαθίσµατα,

επαγγελµατικές οµπρέλες, φιάλες υγραερίου, κ.ά.). Στους παραβάτες αυτής της διάταξης επιβάλλεται
χρηµατικό πρόστιµο.
33.10. Οι υπεύθυνοι των κάθε είδους Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, πρέπει µε συχνότητα
τουλάχιστον κάθε τρεις (3) ώρες µέσα στο ωράριο της καθηµερινής λειτουργίας των καταστηµάτων τους, να
φροντίζουν για την καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται µπροστά από αυτά και ενός
ευρύτερου περιγράµµατος που θα απέχει τουλάχιστον δέκα (10) µέτρα από το περίγραµµα του χώρου που
έχουν νοικιάσει για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων. Οµοίως δε και των χώρων που µπορεί να
βρίσκονται έξω από τα παραπάνω όρια, αλλά είναι κοντά σ’ αυτούς και έχουν συσσώρευση απορριµµάτων
που προέρχονται προφανώς από τη δραστηριότητά τους. Στους παραβάτες αυτής της διάταξης επιβάλλεται
χρηµατικό πρόστιµο.
33.11. Οι υπεύθυνοι των κάθε είδους καταστηµάτων υποχρεούνται πάνω σ’ όλα τα χαρτιά περιτυλίγµατος,
τις σακούλες κ.ά. υλικά συσκευασίας των πωλούµενων προϊόντων, να αναγράφουν σε διάφορα σηµεία
ευανάγνωστο µήνυµα προς τον καταναλωτή, που θα τον προτρέπουν να διατηρεί την πόλη καθαρή και να
του υποδεικνύουν όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν µετά την κατανάλωση των συγκεκριµένων
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προϊόντων να πεταχτούν µόνο στα καλαθάκια µικρο-απορριµµάτων (ή να ανακυκλωθούν, αν
ανακυκλώνονται).

Άρθρο 34 Καθαριότητα ∆ηµοτικών Χώρων Χρησιµοποιούµενων από Επιχειρήσεις.
34.1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, ψητοπωλεία, εστιατόρια και
καταστήµατα µε συναφές αντικείµενο, που χρησιµοποιούν κατόπιν σχετικής άδειας κοινόχρηστους χώρους
για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, οφείλουν:
• Να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς µε δικά τους µέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισµού
από τα συνεργεία του ∆ήµου.
• Να διαθέτουν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων σε εσωτερικό χώρο της
επιχείρησης τους και να µεριµνούν για την τήρηση των υγειονοµικών διατάξεων.
• Να διαθέτουν µικρά καλαίσθητα µέσα προσωρινής αποθήκευσης µικρο-απορριµµάτων εντός των ορίων
του χώρου που τους έχει διατεθεί.
34.2. Η αµέλεια καθαρισµού κοινόχρηστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων επιχειρήσεων (π.χ. χώροι
ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων, χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων, αύλειοι χώροι συνεργείων, αποθηκών,
εργαστηρίων, σταθµών ανεφοδιασµού καυσίµων κ.ά.), που γειτνιάζουν µε κατοικίες, σχολεία,
κοινόχρηστους χώρους, αποτελεί παράβαση του Κανονισµού και επισύρει σε βάρος των παραβατών
χρηµατικό πρόστιµο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
34.3. Η προσωρινή εναπόθεση των απορριµµάτων προς αποκοµιδή από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων
πρέπει να γίνεται µε τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον Κανονισµό. Λαµβάνονται όλα τα
απαραίτητα προστατευτικά µέτρα, για να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισµού των απορριµµάτων
αυτών. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ανάλογα µε την έκταση της
ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
34.4. Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων και το προσωπικό τους απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο να
τοποθετούν στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε πλατεία που βρίσκεται µπροστά από το κατάστηµά τους,
οποιαδήποτε αντικείµενα ή υλικά ακόµη και σχετικά µε την εµπορική τους δραστηριότητα, όπως π.χ.
ψυγεία, πάγκους, προθήκες, στέγαστρα, ψησταριές, ζαρντινιέρες, καφάσια φρούτων, κιβώτια ποτών, παλιά
σίδερα, µικροπροϊόντα, επισκευαζόµενες µηχανές, συσκευές ή και αυτοκίνητα, χαρτοκιβώτια κ.ά., εκτός αν
έχει ληφθεί σχετική άδεια από το ∆ήµο, µετά την καταβολή του σχετικού τέλους, για κατάληψη
πεζοδροµίου, οδοστρώµατος ή και κοινόχρηστου χώρου σε προσδιορισµένο από το ∆ήµο χώρο και για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται, ανάλογα µε την έκταση
της ρύπανσης, χρηµατικό πρόστιµο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Αν διαπιστωθεί
παράβαση της παραπάνω διάταξης για τρίτη φορά µέσα στον ίδιο χρόνο, ο ∆ήµος µπορεί να ανακαλέσει την
άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
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34.5. Ο κοινόχρηστος χώρος που προσδιορίζεται για κατάληψη και για τον οποίο χορηγείται η άδεια του
∆ήµου για χρήση από τον ενδιαφερόµενο καταστηµατάρχη, θα καθαρίζεται υποχρεωτικά σε όλη την
έκταση και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσής του µε έξοδα και ευθύνη του υπόχρεου αυτού. Στους
παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται, ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης, χρηµατικό πρόστιµο.
34.6. Απαγορεύεται η υλοποίηση εργασιών κάθε είδους καταστηµάτων ή συνεργείων (π.χ. συνεργεία
επισκευής αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων, συνεργεία ελαστικών αυτοκινήτων, συναρµολόγησης επίπλων ή
άλλων ειδών κ.ά.) στα πεζοδρόµια ή καταστρώµατα δρόµων. Αν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω
διάταξης, ο ∆ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο, που διπλασιάζεται σε κάθε
περίπτωση υποτροπής.
34.7. Απαγορεύεται η εναπόθεση άχρηστων υλικών συσκευασίας έξω από το χώρο των περιπτέρων. Οι
υπεύθυνοι του περιπτέρου υποχρεούνται να διατηρούν τον περιβάλλοντα χώρο του περίπτερου καθαρό σε
όλη τη διάρκεια της ηµέρας. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο.

Άρθρο 35 Κανόνες για Υπαίθριο και Στάσιµο Εµπόριο.
35.1. Οι πωλητές, οι πλανόδιοι µικροπωλητές, οι καντίνες (µόνιµες ή αυτοκινούµενες), οι ιδιοκτήτες και
εκµεταλλευτές περιπτέρων ανεξάρτητα από το φορέα που τους έχει χορηγήσει την άδεια ασκήσεως του
επαγγέλµατος και την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, οφείλουν να διατηρούν το γύρω από αυτούς
χώρο πάντοτε καθαρό. Ειδικότερα, πρέπει να συλλέγουν, τα κάθε είδους απορρίµµατα, σε ανθεκτικούς
σάκους και να τους µεταφέρουν σε ειδικούς υποδοχείς, που έχει εγκαταστήσει ο ∆ήµος, ή να τους
τοποθετούν σε ειδική θέση, που τους έχει υποδειχθεί από το ∆ήµο. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής
επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο.
35.2. Συγκεκριµένα, οι ιδιοκτήτες αυτοί οφείλουν:
• Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής.
• Να τηρούν το χώρο γύρω από τον πάγκο, την καντίνα ή το περίπτερο καθαρό.
• Να µην τοποθετούν πλαστικά δοχεία και άλλα εµπόδια επί του οδοστρώµατος.
• Να αποσύρουν τους πάγκους, τις καντίνες και κάθε πρόσθετη κατασκευή (της οποίας επιτρέπεται η
ύπαρξη ή η τοποθέτηση) από το χώρο εργασίας, µετά τη λήξη του ωραρίου, ώστε να είναι δυνατός ο
γενικός καθαρισµός της περιοχής και να µην µετατρέπονται οι χώροι αυτοί σε εστίες µόλυνσης.
• Να µην εναποθέτουν στους κοινόχρηστους χώρους υπολείµµατα προϊόντων, άδειες συσκευασίες και
άλλα είδη που δυσχεραίνουν το γενικό καθαρισµό, την κίνηση των πολιτών και των µέσων
καθαριότητας.
• Να τοποθετούν τα απορρίµµατα και τις άδειες συσκευασίες µε ιδία ευθύνη στο πλησιέστερα µέσο
προσωρινής αποθήκευσης του ∆ήµου.
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• Να διαθέτουν ειδικό µέσο ή µέσα, ανάλογα µε τις ανάγκες, για την προσωρινή αποθήκευση µικροαπορριµµάτων για τους ίδιους και τους πελάτες τους. Τα µέσα αυτά θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά
µε ευθύνη των υπευθύνων τους.
Σε περίπτωση µη τήρησης των προηγουµένων δεσµεύσεων, οι παραβάτες τιµωρούνται κάθε φορά µε
χρηµατικό πρόστιµο.
35.3. Η ∆ηµοτική Αστυνοµία διενεργεί ελέγχους για την τήρηση της καθαριότητας στους κοινόχρηστους
υπαίθριους χώρους.
35.4. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στους παρακείµενους ιδιωτικούς χώρους δίπλα στη θέση του
στάσιµου και υπαίθριου εµπορίου που έχει παραχωρηθεί η θέση λειτουργίας του εµπόρου.

Άρθρο 36 Καθαριότητα και Ευταξία Υπαίθριων Εµπορικών και Λαϊκών Αγορών.
36.1. Ο ∆ήµος οφείλει να προστατεύει τη δηµόσια υγεία και να διατηρεί καθαρούς τους κοινόχρηστους
χώρους, όπου πραγµατοποιούνται υπαίθριες εµπορικές και λαϊκές αγορές, αναλαµβάνοντας τον καθαρισµό
τους αµέσως µετά το πέρας ωραρίου λειτουργίας τους.
36.2. Η Υπηρεσία Καθαριότητας µεριµνά για τον καθαρισµό των λαϊκών αγορών, όποτε αυτές λειτουργούν
µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
36.3. Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα λειτουργίας των υπαίθριων εµπορικών και λαϊκών
αγορών υπεύθυνοι είναι οι κατά χώρο αδειούχοι πωλητές (επαγγελµατίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα
ή συνεταιριστικές οργανώσεις), ανεξάρτητα αν είναι αυτοαπασχολούµενοι ή απασχολούν για λογαριασµό
τους τρίτα πρόσωπα.
36.4. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών και οι έµποροι στις υπαίθριες εµπορικές αγορές που
λειτουργούν στην περιοχή του ∆ήµου (στεγασµένες ή µη, κ.ά.) ειδικότερα οφείλουν:
• Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαµβάνουν οι πάγκοι πώλησης των
προϊόντων τους.
• Να µη καταλαµβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους καθ΄ υπέρβαση των ορίων της έκτασης που
τους αναλογεί σύµφωνα µε την άδειά τους.
• Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισµένες
σακούλες τα απορρίµµατα που παράγουν, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, τα οποία θα
αποθηκεύουν προσωρινά µόνο στα όρια του χώρου που δικαιούνται να καταλαµβάνουν κατά την
άσκηση της δραστηριότητάς τους.
• Να µη ρυπαίνουν το περιβάλλον µε τη ρίψη κάθε είδους απορριµµάτων και ιδίως ευπαθών ή ειδών που
αλλοιώνονται εύκολα (π.χ. λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.ά.), καθώς και ειδών
συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα, πλαστικά κ.ά.).
• Να µην εγκαταλείπουν υπολείµµατα προϊόντων ή συσκευασιών στους χώρους γύρω από τους πάγκους ή
σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της λαϊκής αγοράς, εκτός κάδων ή σάκων.
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• Να µην παρακωλύουν, αλλά να διευκολύνουν την Υπηρεσία Καθαριότητας στην αποκοµιδή των
απορριµµάτων και το γενικό καθαρισµό της περιοχής των αγορών, συµµορφούµενοι µε τις υποδείξεις
των εξουσιοδοτηµένων οργάνων του ∆ήµου.
• Να αποµακρύνουν χωρίς καθυστέρηση τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν
έχουν πωληθεί, τηρώντας το προκαθορισµένο νόµιµο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Η
παραµονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των βοηθών, εκπροσώπων ή υπαλλήλων τους µετά το πέρας
του νόµιµου ωραρίου, θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις
προβλεπόµενες κυρώσεις.
Σε περίπτωση µη τήρησης των προηγουµένων δεσµεύσεων, οι παραβάτες τιµωρούνται κάθε φορά µε
χρηµατικό πρόστιµο.
36.5. Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις ισχύουν και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αδειούχοι πωλητές,
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των λαϊκών αγορών, αναπληρώνονται ή βοηθούνται στις εργασίες τους
από συνεργάτες ή υπαλλήλους.
36.6. Η ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών ή χώρων άσκησης υπαιθρίου εµπορίου µε ρίψη ή εγκατάλειψη
κάθε είδους απορριµµάτων, κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισµού, επισύρει κατά των υπευθύνων
χρηµατικό πρόστιµο ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης.
36.7. Η κατάληψη του νόµιµου χώρου από κάθε πωλητή πρέπει να γίνεται το νωρίτερο µία (1) ώρα, πριν
από την έναρξη του ωραρίου της λαϊκής αγοράς. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της
συγκεκριµένης διάταξης, σε βάρος του παραβάτη επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο.
36.8. Οι πωλητές µετά τη λήξη της εργασίας τους οφείλουν να καθαρίζουν επιµελώς το χώρο τους και να
αποσύρουν κάθε κινητή κατασκευή, ώστε να καθίσταται ευχερής ο καθαρισµός της έκτασης της λαϊκής
αγοράς από την Υπηρεσία Καθαριότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της συγκεκριµένης
διάταξης, σε βάρος του παραβάτη επιβάλλεται ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης χρηµατικό πρόστιµο.
36.9. Στην περίπτωση των νερών που προέρχονται από την τήξη του πάγου που χρησιµοποιείται για την
συντήρηση των νωπών αλιευµάτων, αυτά θα πρέπει να διοχετεύονται µε ειδικό σωλήνα σε ειδική δεξαµενή
ή δοχείο, ικανού όγκου, που προορίζονται για το συγκεκριµένο σκοπό, όπως και να αποµακρύνονται από το
χώρο της λαϊκής µε ευθύνη του πωλητή. Επίσης, ο πωλητής θα πρέπει να φροντίζει ώστε τα υπόλοιπα
καθαρισµού των ψαριών να µην πέφτουν στο οδόστρωµα. Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους το
πρόστιµο διπλασιάζεται. Σε περίπτωση που σε βάρος του ίδιου πωλητή λαϊκών αγορών διαπιστωθούν τρεις
(3) παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισµού κατά τη διάρκεια ενός έτους, ο ∆ήµος προβαίνει στην
ανάκληση της άδειας λειτουργίας για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών. Εφόσον διαπιστωθεί και
τέταρτη (4η) παράβαση µέσα στο ίδιο έτος, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται οριστικά.
36.10. Με ειδική διάταξη σε περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των εγκεκριµένων χώρων διάθεσης των
αποβλήτων – απορριµµάτων από οποιαδήποτε αιτία, που υπερβαίνει τις εικοσιτέσσερις (24) ώρες και
καθιστά αδύνατη την αποκοµιδή και τελική διάθεση των απορριµµάτων, ο ∆ήµος υποχρεούται να
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ενηµερώσει έγκαιρα τους παραγωγούς που συµµετέχουν στη λαϊκή αγορά και διατηρεί το δικαίωµα να
αναστείλει τη διενέργεια της λαϊκής αγοράς, µετά από 24ωρη προειδοποίηση, πριν την έναρξη της λαϊκής.

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2012

61

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 37 Χωροθέτηση Λειτουργιών Πόλης.
37.1. Με ειδικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την τήρηση των διατάξεων της
Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας που εκδίδονται µετά από εκπόνηση σχετικής µελέτης χωροθέτησης των
λειτουργιών της πόλης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών, µπορεί να απαγορεύεται η άσκηση
ορισµένων δραστηριοτήτων σε κοινόχρηστους ή ελεύθερους χώρους του ∆ήµου. Κύριος γνώµονας των
αποφάσεων αυτών παραµένει η προστασία του περιβάλλοντος, η διαφύλαξη της υγείας των πολιτών και η
διατήρηση της ιστορικής, της αισθητικής και της πολιτιστικής φυσιογνωµίας της πόλης.
37.2. Με αντίστοιχες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε βάση την τήρηση των διατάξεων της
πολεοδοµικής νοµοθεσίας, µπορούν να αναστέλλονται έργα ή δραστηριότητες φυσικών ή νοµικών
προσώπων σε κοινόχρηστους ή ελεύθερους χώρους, αν από τη µελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
διαπιστώνεται ρύπανση και υποβάθµιση του δοµηµένου και του φυσικού περιβάλλοντος. Αν η άσκηση του
συγκεκριµένου έργου ή δραστηριότητας που πρόκειται να ασκηθεί ή ασκείται ήδη απαιτεί έκδοση σχετικής
άδειας από το ∆ήµο, αυτή, αφού λήξει η τυχόν χορηγηθείσα, δεν ανανεώνεται.
37.3. Οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρέπει να γνωστοποιούνται έγκαιρα στους
ενδιαφερόµενους µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο ή µέσο.

Άρθρο 38 ∆ιαχείριση Θεµάτων Μεταφοράς και Φορτοεκφόρτωσης Αντικειµένων και Προϊόντων.
38.1. Το φορτίο όλων των φορτηγών αυτοκίνητων και γενικά των µεταφορικών µέσων ξηρού ή υγρού
φορτίου (χώµα, άµµος, ασβέστης, σκυρόδεµα ή γενικά κάθε υγρό ή ξηρό φορτίο) πρέπει να είναι απόλυτα
προστατευµένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να µεταφέρουν το φορτίο
τους πλήρως καλυµµένο µε καλύπτρα (από µουσαµά) ή άλλο κατάλληλο µέσο προστασίας και να
µεριµνούν, ώστε να µην υπάρχει υπερφόρτωση, που θα µπορούσε να οδηγήσει σε υπερχείλιση και ρύπανση
της πόλης. Για κάθε πρόβλεψη που δεν τηρείται στη διαδικασία της µεταφοράς αυτής ενεργοποιούνται οι
διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της
συγκεκριµένης διάταξης, σε βάρος του παραβάτη (ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, οδηγού, µεταφορέα κ.ά.)
επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο.
38.2. Απορρίµµατα οποιασδήποτε µορφής, που παράγονται κατά τη φορτοεκφόρτωση κάθε είδους
εµπορευµάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αµέσως µετά το πέρας κάθε εργασίας µε ευθύνη του µεταφορέα
και του υπεύθυνου της εξυπηρετούµενης επιχείρησης. Σε περίπτωση αµέλειας, τον καθαρισµό αναλαµβάνει
η Υπηρεσία Καθαριότητας και τα σχετικά έξοδα καταλογίζονται σε βάρος των υπευθύνων, οι οποίοι
επιπροσθέτως επιβαρύνονται και µε χρηµατικό πρόστιµο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
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38.3. Φορτηγά Ι.Χ. ή ∆.Χ. που συλλαµβάνονται να αδειάζουν άχρηστα αντικείµενα σε δρόµους, πλατείες,
οικόπεδα εκτός των νόµιµων χώρων διάθεσης, επιβαρύνονται µε χρηµατικό πρόστιµο και σε περίπτωση
υποτροπής το πρόστιµο αυτό διπλασιάζεται.

Άρθρο 39 Κανόνες Τοποθέτησης και Αποµάκρυνσης ∆ιαφηµιστικών Πινακίδων.
39.1. Σύµφωνα µε το Ν. 2946/8-10-2001 δεν επιτρέπεται η εµπορική διαφήµιση εκτός πλαισίων και ειδικών
θέσεων. Η ρύπανση µε εµπορικές αφίσες, φυλλάδια, συνθήµατα, αεροπανώ, διαφηµιστικά «σταντ» κ.ά. για
οποιοδήποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, επισύρει πρόστιµο στο
διαφηµιζόµενο και στο διαφηµιστή από τα εξουσιοδοτηµένα από τον Κανονισµό όργανα.
39.2. Απαγορεύεται η επικόλληση ή ανάρτηση αφισών σε επιφάνειες τεχνικών έργων, σε κτίρια στα οποία
στεγάζονται δηµόσιες υπηρεσίες, σε στύλους και υποσταθµούς εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, σε
φωτιστικά σώµατα, πινακίδες δηµόσιας πληροφόρησης, πινακίδες οδικής σήµανσης, κ.ά. Απαγορεύεται,
επίσης, η επικόλληση διαφηµιστικών αυτοκόλλητων επί πεζοδροµίων, οδοστρωµάτων, πλατειών και πάσης
φύσεως κοινόχρηστων χώρων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της συγκεκριµένης διάταξης, σε
βάρος του παραβάτη επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο, που σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται.
39.3. Απαγορεύεται η ανάρτηση πανώ, αεροπανώ ή άλλων όµοιων αντικειµένων σε οδούς, πλατείες ή
άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις των κτιρίων και στους ακάλυπτους χώρους, καθώς και η
τοποθέτηση κάθε είδους κινητών διαφηµιστικών επιγραφών τύπου «σταντ», χωρίς άδεια της αρµόδιας
υπηρεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της συγκεκριµένης διάταξης, σε βάρος του παραβάτη
επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο, που σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται.
39.4. Απαγορεύεται σύµφωνα µε το Ν. 2946/2001, η υπαίθρια διαφήµιση και συγκεκριµένα η υπαίθρια και
δηµόσια προβολή µε κάθε τρόπο και µέσο για την προώθηση εµπορικών και επαγγελµατικών σκοπών
στους παρακάτω χώρους:
• Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς.
• Σε παραδοσιακούς οικισµούς και στον περιβάλλοντα χώρο τους.
• Σε παραδοσιακά κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο τους.
• Σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύµφωνα µε τις εκάστοτε διατάξεις.
• Σε µνηµεία και στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις ζώνες προστασίας τους.
• Σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δηµόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης, όπως και άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
• Σε κτίρια ναών και στον περιβάλλοντα χώρο τους.
• Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14
παράγραφο 1 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’), και ειδικότερα οι τοίχοι αντιστήριξης, οι γέφυρες, οι
σήραγγες, το κατάστρωµα δρόµων και πεζοδροµίων, καθώς και οι στύλοι και οι υποσταθµοί
εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2012

63

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

• Σε στοές κτιρίων.
• Σε πινακίδες δηµόσιας πληροφόρησης.
• Σε πινακίδες οδικής σήµανσης.
• Στους φωτεινούς σηµατοδότες οδικής κυκλοφορίας.
Σε όλες τις περιπτώσεις το πρόστιµο βαρύνει αλληλέγγυα και στο ακέραιο, τόσο το διαφηµιζόµενο, όσο και
το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παραβαίνει τη διάταξη αυτή. Επιπλέον, οι υπαίτιοι, βαρύνονται µε το
κόστος καθαρισµού και αποκατάστασης που απολογιστικά θα επιβάλει ο ∆ήµος.
39.5. ∆εν επιτρέπεται η εγκατάλειψη υπολειµµάτων διαφηµιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε
κοινόχρηστους χώρους (κόλλες, σχισµένες αφίσες, σχοινιά κ.ά.), καθώς και η απαράδεκτη εµφάνιση
διαφηµιστικών ταµπλό. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο, ενώ οι υπαίτιοι, βαρύνονται µε το κόστος
καθαρισµού και αποκατάστασης που απολογιστικά θα επιβάλει ο ∆ήµος.
39.6. Κάθε είδους εµπορική διαφήµιση (επιγραφές, βιτρίνες, τοιχογραφίες) που επιτρέπεται από τις διατάξεις
του Ν. 1491/84 και του Ν. 1900/90 γίνεται ύστερα από άδεια αποκλειστικά του ∆ήµου και την καταβολή
του τέλους διαφήµισης, όπως ορίζεται από τις ειδικές διατάξεις του οικείου ∆ήµου και πάντοτε σε χώρους
που καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Πλαίσια και διαφηµίσεις που τοποθετούνται σε
δηµοτικούς, κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθορίσθηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001, περί «υπαίθριας διαφήµισης»,
θεωρούνται ρύποι και αποµακρύνονται άµεσα από το ∆ήµο. Σε βάρος των διαφηµιστών που τοποθέτησαν
τα πλαίσια αυτά και τις διαφηµίσεις, αλλά και των διαφηµιζοµένων επιβάλλεται πρόστιµο. Επίσης, οι
διαφηµιστές επιβαρύνονται και µε το κόστος καθαρισµού και αποκατάστασης που απολογιστικά θα
επιβάλει ο ∆ήµος.
39.7. Από τις παραπάνω διατάξεις εξαιρούνται οι πολιτικές οργανώσεις, οι δηµοτικές κινήσεις, οι κοινωνικοί
και οι συνδικαλιστικοί φορείς. Για τους φορείς αυτούς τηρούνται οι διατάξεις των σχετικών νόµων και
ειδικότερες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
39.8. Οι ΟΤΑ Α΄ βαθµού καθορίζουν στα διοικητικά τους όρια µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
επαρκείς και πρόσφορους χώρους στους οποίους και µόνο επιτρέπεται η τοποθέτηση ειδικά
διαµορφωµένων πλαισίων για την προβολή των διαφηµίσεων.

Άρθρο 40 Κανόνες Αποµάκρυνσης Εγκαταλειµµένων Αυτοκινήτων, Μηχανηµάτων κ.ά.
40.1. Τα αυτοκίνητα, οι µοτοσικλέτες και τα µοτοποδήλατα, τα άλλα οχήµατα, τα σκάφη αναψυχής, τα
τρέϊλερ και τα µηχανήµατα πάσης µορφής, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο σηµείο, µακροχρόνια
ακινητοποιηµένα, θεωρούνται ότι αποτελούν στερεά απόβλητα και ο ιδιοκτήτης τους οφείλει να τα
αποµακρύνει αµέσως. Εφόσον διαπιστωθεί η παράβαση από τα όργανα του ∆ήµου, ειδοποιείται σχετικά ο
ιδιοκτήτης και αν εξακολουθεί η στάθµευσή τους (µακροχρόνια ή µη) θεωρείται κατάληψη κοινοχρήστου
χώρου και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80.
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40.2. Σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης για την αποµάκρυνση των εγκαταλειµµένων αυτοκινήτων ή
µηχανηµάτων, θα εφαρµόζεται η διαδικασία αποµάκρυνσής τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1650/86,
του Π.∆. 116 (ΦΕΚ 81Α/5-3-2004) και τις προβλέψεις του Κανονισµού που είναι οι ακόλουθες:
• Σε περίπτωση που δεν βρίσκεται ο ιδιοκτήτης για να του επιδοθεί η ειδοποίηση, η αρµόδια υπηρεσία του
∆ήµου επικολλά ειδικό σήµα επί του οχήµατος ή του µηχανήµατος και συντάσσει έκθεση καταγραφής
εγκαταλειµµένου.
• Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν συµµορφωθεί και έχει εξαντληθεί το χρονικό περιθώριο, το
αυτοκίνητο ή το µηχάνηµα θεωρείται εγκαταλειµµένο και µε ευθύνη του ∆ήµου µεταφέρεται στα κέντρα
ανακύκλωσης οχηµάτων, όπου γίνεται πρακτικό παραλαβής και παράδοσης. Στο πρακτικό αυτό
αναφέρεται επακριβώς η κατάσταση του µηχανήµατος και η θέση από την οποία αποσύρθηκε.
• Σε περίπτωση καταστροφής ή αποκόλλησης του ειδικού σήµατος αυτή η ενέργεια αποτελεί παράβαση
και επισύρει πρόστιµο.
• Στην περίπτωση που οχήµατα ή µηχανήµατα µεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους πριν τη λήξη της
προθεσµίας σε παρακείµενη θέση στην ίδια περιοχή, θεωρείται ότι συµπλήρωσαν το χρόνο από την
ηµεροµηνία της πρώτης καταγραφής και αποσύρονται από το ∆ήµο, µε βάση τα προβλεπόµενα.
• Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάλειψη οχήµατος ή µηχανήµατος επί του οδοστρώµατος ή σε άλλο δηµόσιο
ή δηµοτικό κοινόχρηστο χώρο, σε ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία, πάρκο, άλσος, λόφο κ.ά., αποτελεί
παράβαση του Κανονισµού και επισύρει πρόστιµο ανάλογα µε το είδος των οχηµάτων (επιβατηγά,
µοτοσικλέτες, φορτηγά κ.ά.) και των µηχανών ανάλογα µε τον όγκο, το βάρος και το ωφέλιµο φορτίο
τους. Εκτός του προστίµου στον ιδιοκτήτη του οχήµατος καταλογίζεται και η δαπάνη µεταφοράς του
οχήµατος στα κέντρα ανακύκλωσης οχηµάτων, όπως αυτή προκύπτει εκάστοτε.
40.3. Ο ιδιοκτήτης του οχήµατος µπορεί σε διάστηµα πέντε (5) ηµερών από τη λήψη της ειδοποίησης ή την
επικόλληση του ειδικού σήµατος, να υποβάλλει αίτηµα στην υπηρεσία για την απόσυρση του οχήµατος από
τις υπηρεσίες του ∆ήµου. Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης καταβάλλει το ποσό που ορίζεται από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την απόσυρση του οχήµατος και απαλλάσσεται του προστίµου.

Άρθρο 41 Καθαριότητα Ιδιωτικών Οικοπέδων και Ανοικτών Χώρων - Πρόληψη Πυρκαγιών.
41.1. Οι ιδιοκτησίες όλες, κατοικηµένες ή µη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές µε ευθύνη των κατά
περίπτωση υπευθύνων. Ειδικότερα, ιδιωτικά ή δηµόσια κτίσµατα που δεν κατοικούνται δεν πρέπει να
χρησιµοποιούνται ως αποθήκες άχρηστων υλικών. Τα παραπάνω πρέπει να καθαρίζονται από τα άχρηστα ή
άλλα αντικείµενα και να διατηρούνται κλειστά, ώστε να µην αποτελούν εστίες συγκέντρωσης τρωκτικών,
ζώων ή εντόµων. Για το σκοπό αυτό, οι υπεύθυνοι πρέπει να µεριµνούν για την ασφαλή φύλαξη των
ιδιοκτησιών τους (περίφραξη ακάλυπτων, επαρκής ασφάλεια ακάλυπτων, επαρκής ασφάλεια εισόδων,
παραθύρων, φεγγιτών, φωταγωγών κ.ά.). Σε περίπτωση που η υποχρέωση αυτή αγνοηθεί, τότε η αρµόδια
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υπηρεσία επιβάλλει συγχρόνως χρέωση και πρόστιµο στον ή στους ιδιοκτήτες για τα µέτρα που λαµβάνει
για την αποκατάσταση και την πρόληψη των ενδεχόµενων προβληµάτων.
41.2. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, αύλειοι χώροι)
στεγασµένοι ή µη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί µε τη φροντίδα των υπευθύνων και µε κάθε πρόσφορο
µέσο, ακόµη και αν τα απορρίµµατα προέρχονται από τρίτους. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να
αδιαφορούν, ο ∆ήµος µπορεί να παρέµβει καθαρίζοντας τους ανωτέρω χώρους ύστερα όµως από σχετική
προειδοποίηση της ∆ιεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας και εντολή Εισαγγελέα. Επίσης, ο ∆ήµος επιβάλλει
πρόστιµο και καταλογίζει και τα έξοδα καθαρισµού του χώρου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, τα πρόστιµα
επιβάλλονται ανάλογα µε το ποσοστό συνιδιοκτησίας.
41.3. Οι ιδιοκτήτες ή νοµείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίµµατα
ακόµη και όταν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράξουν (σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού -Γ.Ο.Κ.-) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα.
Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και µετά τις σχετικές συστάσεις, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα,
για να εξασφαλίσει τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια, να παρεµβαίνει καθαρίζοντας τα οικόπεδα αυτά,
καταλογίζοντας ταυτόχρονα χρέωση και πρόστιµο στους οικοπεδούχους για τον καθαρισµό και αποψίλωση
των οικοπέδων τους.
41.4. Οι ιδιοκτήτες ή οι νοµείς οικοπέδων ή λοιπών ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται στην αποψίλωση
αυτών από τα ξηρά χόρτα και στην αποµάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται µέσα σε αυτά
προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. Η µέριµνα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες πυροσβεστικές
διατάξεις (ΦΕΚ 724/87 τεύχος Β΄), για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισµού, από τους ιδιοκτήτες,
νοµείς, και επικαρπωτές, των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων,
κωµοπόλεων και οικισµών και σε απόσταση µέχρι εκατό (100) µέτρων από τα όριά τους, καθώς και η
υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισµού ανήκει στο ∆ήµο, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρεων.
Σε βάρος εκείνων που δε συµµορφώνονται επιβάλλεται πρόστιµο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό
µέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήµου, βεβαιώνεται εις βάρος τους η
ισόποση σχετική δαπάνη του ∆ήµου προς καθαρισµό και υποβάλλεται µήνυση για το αδίκηµα του άρθρου
433 του Ποινικού Κώδικα.
41.5. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος στις δηµοτικές υπηρεσίες και στους περίοικους, η
ειδοποίηση τοιχοκολλείται στην ιδιοκτησία και µετά την παρέλευση της προθεσµίας που τίθεται εκάστοτε, ο
∆ήµος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισµό του χώρου.
41.6. Απαγορεύεται απόλυτα η υπαίθρια καύση κλαδιών και χόρτων από την 1η Μαΐου ως και την 30ή
Οκτωβρίου. Τους υπόλοιπους µήνες επιτρέπεται εφόσον έχει ληφθεί µέριµνα προστασίας από πυρκαγιά
(συνεχής παρακολούθηση, νερό σε ετοιµότητα, επιλογή µέρας άπνοιας κ.ά.). Σε αντίθετη περίπτωση
επιβάλλεται υψηλό πρόστιµο στους παραβάτες, το οποίο διπλασιάζεται στην περίπτωση της υποτροπής.
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Άρθρο 42 Τήρηση Κοινής Ησυχίας.
42.1. Οι πάσης φύσεως κατασκευαστές έργων, χειριστές µηχανηµάτων, οδηγοί οχηµάτων και δίτροχων,
καθώς και τα κάθε είδους κέντρα µαζικής εστίασης, διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ταβέρνες, καφετέριες,
κ.ά.), οφείλουν να σέβονται τους περιοίκους και να τηρούν τις διατάξεις για τις ώρες κοινής ησυχίας. Οι
παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο, όπως ορίζεται µε την 3/2006 Αστυνοµική ∆ιάταξη.
42.2. Η ∆ηµοτική Αστυνοµία διενεργεί τακτικούς ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων περί
ηχορύπανσης, της τήρησης της κοινής ησυχίας και της προβλεπόµενης λειτουργίας των µουσικών οργάνων
στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και στα δηµόσια κέντρα. Σε περίπτωση παραβάσεων
επιβάλλει τα ανάλογα πρόστιµα.

Άρθρο 43 Αντιµετώπιση Ρύπανσης και Προστασία ∆ηµοσίων Κτιρίων και Ακάλυπτων Χώρων.
43.1. Η ρύπανση των τοίχων και εν γένει των εξωτερικών επιφανειών των δηµοσίων κτιρίων, µνηµείων κ.ά.
ιστορικών χώρων, δηµοτικών και ιδιωτικών χώρων και οικοπέδων απαγορεύεται αυστηρά και διώκεται
ποινικά. Τα δηµοτικά ή δηµόσια καταστήµατα µε ευθύνη των προϊσταµένων τους, των αρµοδίων
υπαλλήλων ή των ιδιοκτητών τους πρέπει να είναι πάντα καθαρά εξωτερικά και εσωτερικά, όπως επίσης και
ο περιβάλλον χώρος τους. Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να παρεµβαίνει, καταλογίζοντας ταυτόχρονα χρέωση
και πρόστιµο στους παραβάτες για τον καθαρισµό, την εξυγίανση και την αποκατάσταση των κτιρίων και
της περιοχής που έχει γίνει η απόρριψη.
43.2. Η µε οποιοδήποτε τρόπο απόρριψη σε ακάλυπτους χώρους δηµόσιους και ιδιωτικούς, ρέµατα, και
αλλού εντός ή εκτός σχεδίου πόλης, άχρηστων υλικών (αδρανή υλικά, στερεά απόβλητα, κηπευτικά
προϊόντα κ.ά.), µε συνέπεια τη σοβαρή υποβάθµιση του περιβάλλοντος, τη δηµιουργία εστιών µόλυνσης και
την προσβολή της αισθητικής του τοπίου και του οικιστικού περιβάλλοντος, απαγορεύεται και διώκεται
ποινικά. Τα παραπάνω άχρηστα υλικά πρέπει να µεταφέρονται και να απορρίπτονται µε ευθύνη των
κατόχων τους, µόνο σε κατάλληλους και εγκεκριµένους χώρους υποδοµής. Ρητά απαγορεύεται η εναπόθεση
αυτών των άχρηστων υλικών σε κοινόχρηστους χώρους και πεζοδρόµια. Για να εξασφαλίσει τη δηµόσια
υγεία, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να παρεµβαίνει, καταλογίζοντας ταυτόχρονα χρέωση και πρόστιµο στους
παραβάτες για τον καθαρισµό και την αποκατάσταση της περιοχής που έχει γίνει η απόρριψη.
43.3. Βανδαλισµοί που διαπράττονται σε περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου (κάδοι, ιστοί και φωτιστικά,
παγκάκια, όργανα παιδικών χαρών, οχήµατα, πινακίδες κ.ά.) από δόλο ή αµέλεια, πέραν της δίωξης για
φθορά δηµόσιας περιουσίας επισύρουν και χρηµατικό πρόστιµο. Όταν η παραβίαση είναι τέτοιας φύσεως
που απαιτούνται εργασίες για την αποκατάσταση των φθαρµένων αντικειµένων, τα καθοριζόµενα πρόστιµα
είναι διπλάσια της δαπάνης, που απαιτείται για την αποκατάσταση.
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Άρθρο 44 Αντιµετώπιση Ρύπανσης και Προστασία Κοινόχρηστων και ∆ασικών Χώρων.
44.1. Η µε οποιοδήποτε τρόπο απόρριψη άχρηστων υλικών (αδρανή υλικά, στερεά απόβλητα, κηπευτικά
προϊόντα κ.ά.) σε κοινόχρηστους χώρους δηµόσιους και ιδιωτικούς, ρέµατα, δάση, αλσύλλια, φυτώρια,
χώρους φυσικού κάλλους, νησίδες πρασίνου εντός ή εκτός σχεδίου πόλης, µε συνέπεια τη σοβαρή
υποβάθµιση του περιβάλλοντος, τη δηµιουργία εστιών µόλυνσης και την προσβολή της αισθητικής του
τοπίου και του οικιστικού περιβάλλοντος, απαγορεύεται και διώκεται ποινικά. Για να εξασφαλίσει τη
δηµόσια υγεία και ασφάλεια, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα, να παρεµβαίνει καθαρίζοντας τα οικόπεδα αυτά,
καταλογίζοντας ταυτόχρονα χρέωση και πρόστιµο στους παραβάτες για τον καθαρισµό και την
αποκατάσταση της περιοχής που έχει γίνει η απόρριψη.
44.2. Η κοπή οποιουδήποτε δέντρου χωρίς την προηγούµενη άδεια από την Υπηρεσία Πρασίνου, την
Υπηρεσία ∆όµησης ή το αρµόδιο κατά περίπτωση ∆ασαρχείο απαγορεύεται αυστηρά και διώκεται ποινικά.
Είναι απαραίτητη η προγενέστερη έκδοση πολεοδοµικής άδειας για τους ιδιωτικούς χώρους. Σε περίπτωση
αυθαίρετης κοπής ή µε οποιοδήποτε τρόπο καταστροφής δέντρου, εκτός των ποινικών κυρώσεων,
επιβάλλεται πρόστιµο µετά από αυτοψία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.

Άρθρο 45 Αντιµετώπιση και Προστασία από τη Ρύπανση Υπαίθριας Αποθήκευσης Υλικών.
45.1. Η ρύπανση από υπαίθρια αποθήκευση υλικών πρέπει να αποφεύγεται µε κάθε τρόπο. Για το λόγο
αυτό, απαγορεύεται η απόρριψη, η τοποθέτηση ή η κατάληψη πεζοδροµίων ή άλλων ελεύθερων δηµοτικών
και κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, πεζόδροµοι κ.ά.) µε εµπορεύµατα και υποπροϊόντα παραγωγικής
διαδικασίας, στερεά ή υγρά, όπως πρώτες ύλες και έτοιµα προϊόντα ή υποπροϊόντα, οικοδοµικά, ατοµικά,
µεταλλευτικά και χηµικά υλικά, παλαιά είδη σιδήρου, ξυλείας, ελαστικού, χάρτου, καύσιµα, λιπαντικά,
χωρίς την προηγούµενη άδεια της ∆ηµοτικής αρχής και την καταβολή του καθορισµένου ποσού από την
Οικονοµική Υπηρεσία. Πάντοτε, βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι τα υλικά αυτά δεν ρυπαίνουν το
περιβάλλον. Σε αντίθετη περίπτωση και για να εξασφαλίσει τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια, ο ∆ήµος έχει το
δικαίωµα, να παρεµβαίνει καθαρίζοντας τις επιφάνειες αυτές, καταλογίζοντας ταυτόχρονα χρέωση και
πρόστιµο στους παραβάτες για τον καθαρισµό και την αποκατάσταση της περιοχής που έγινε η ρύπανση.
45.2. Η υπαίθρια εναπόθεση, αποθήκευση και συγκέντρωση των υλικών αυτών, πρέπει να γίνεται κατά
τρόπο που να αποκλείει τη διαρροή ή το διασκορπισµό τους στο περιβάλλον. Στη χορηγούµενη από το
∆ήµο άδεια κατάληψης του πεζοδροµίου ή του κοινόχρηστου χώρου, για την εναπόθεση ή συγκέντρωση
των παραπάνω υλικών, πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά µέτρα
(περίφραξη υλικών, κάλυψη µε πλαστικό νάϊλον και λοιπά) που πρέπει να λάβει ο αιτών. Ο ∆ήµος, σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης του κατόχου της άδειας µε τα παραπάνω ή άλλα προστατευτικά µέτρα που
του υποδεικνύονται, ανακαλεί την άδεια και ειδοποιεί την αστυνοµική αρχή για την παράβαση. Σε
περίπτωση που ο υπόχρεος δεν προβαίνει στην αποµάκρυνσή τους, αυτό γίνεται από τις υπηρεσίες του
∆ήµου µε δαπάνη του παραβάτη και του επιβάλλεται, πέραν των προβλεπόµενων άλλων κυρώσεων, το
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σχετικό τέλος αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου και το πρόστιµο σύµφωνα µε το Άρθρο 6 του Ν.
1900/90.
45.3. Απαγορεύεται αυστηρά και διώκεται ποινικά η υπαίθρια αποθήκευση φιαλών ή δεξαµενών που
περιέχουν εύφλεκτα αέρια όπως προπάνιο, βουτάνιο κ.ά.
45.4. Απαγορεύεται αυστηρά και διώκεται ποινικά η ανεξέλεγκτη καύση απορριµµάτων οποιασδήποτε
κατηγορίας, φύσης και µορφής. Μόνο µετά την έκδοση άδειας και για συγκεκριµένα είδη απορριµµάτων όπως προβλέπεται από το νόµο- µπορεί να γίνεται η καύση αυτή.
45.5. Αν, από την πληµµελή εφαρµογή των παραπάνω µέτρων, προκληθεί ρύπανση επιβάλλεται, πέραν των
προβλεπόµενων άλλων κυρώσεων από την κείµενη νοµοθεσία, πρόστιµο ανάλογα µε τη σοβαρότητα και το
µέγεθος της ρύπανσης.

Άρθρο 46 Αντιµετώπιση Φθοράς και Καταστροφής ∆ένδρων και Φυτών.
46.1. Η φθορά και η καταστροφή δένδρων και φυτών απαγορεύεται αυστηρά. Συγκεκριµένα, απαγορεύεται
η κοπή και η κλάδευση δένδρων που βρίσκονται στις δενδροστοιχίες, σε πάρκα και παρτέρια ή άλλους
κοινόχρηστους χώρους χωρίς να υπάρχει έγγραφη άδεια και καταλογισµός των δαπανών αποκατάστασης
από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου.
46.2. Η κοπή δένδρων από ιδιώτες για την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών απαγορεύεται. Αν υπάρχει
ανάγκη κοπής, επειδή αποτελεί µη αναστρέψιµη βλάβη κατά του ∆ηµοσίου συµφέροντος, πρέπει αυτή να
εντοπίζεται και να δηλώνεται εγγράφως νωρίτερα από την έναρξη των εργασιών, ώστε να υπάρξει χρόνος
για να εκδοθεί άδεια και να καταλογιστούν οι δαπάνες αποκατάστασης.
46.3. Σε περίπτωση εργασιών από Κοινωφελείς Οργανισµούς και τους αναδόχους τους ή από ιδιώτες, ,όπου
και απαιτείται να καταστραφούν µερικώς ή ολικώς χώροι πρασίνου ή δενδροστοιχίες αυτοί οφείλουν να
ενηµερώσουν το Τµήµα Πρασίνου πριν την έναρξη των εργασιών και να τους αποκαταστήσουν µε δική
τους ευθύνη και δαπάνες σε συνεννόηση µε το Τµήµα Πρασίνου, αµέσως µε το πέρας των εργασιών.
46.4. Σε περίπτωση φθοράς δένδρων από ατυχήµατα µε οχήµατα, ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης, θα
επιβάλλεται πρόστιµο και θα γίνεται καταλογισµός δαπανών στον παραβάτη από την Υπηρεσία
Καθαριότητας.
46.5. Τα πρόστιµα για τις περιπτώσεις των δένδρων και των φυτών καθορίζονται µε κριτήρια που αφορούν
στα είδη, τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις συντήρησης των ειδών, ως ζωντανοί οργανισµοί και ισχύουν
ανά τεµάχιο. Τα πρόστιµα θα προσαυξάνονται κατά 30% στην περίπτωση κωνοφόρων ειδών.

Άρθρο 47 ∆ιαχείριση και Τελική ∆ιάθεση Αµιάντου.
47.1. Η ανεξέλεγκτη διάθεση µπαζών και υλικών που προέρχονται από τις εργασίες αφαίρεσης,
κατεδάφισης, επισκευών και συντήρησης αµιαντούχων υλικών απαγορεύεται αυστηρά. Πέραν του
επιβαλλόµενου προστίµου, ο παραβάτης υποχρεούται στην αποµάκρυνση και ασφαλή µεταφορά και
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διάθεση των αµιαντούχων υλικών µέσω εταιρειών που κατέχουν σχετική άδεια µεταφοράς προς νοµίµως
λειτουργούντες χώρους απόθεσης αµιάντου ή επικίνδυνων αποβλήτων.
47.2. Για την ορθολογική διαχείριση και τελική διάθεση αµιάντου, πριν την έναρξη των εργασιών
κατεδάφισης ή συντήρησης, οι εργοδότες οφείλουν να καταρτίζουν σχέδιο εργασίας, και να λαµβάνουν όλα
τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 212/2006 (ΦΕΚ 212/Α/9-10-2006)
και της οδηγίας 2003/18/ΕΚ. Τα αµιαντούχα υλικά θα πρέπει να αφαιρούνται από κτίρια και εγκαταστάσεις
υπό ελεγχόµενες συνθήκες και στη συνέχεια να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να απορρίπτονται ως
επικίνδυνα απόβλητα (Κ.Υ.Α. 8668/2007 «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων
Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ)» (ΦΕΚ 287Β/2/3/07).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άρθρο 48 Κανόνες Εκτέλεσης Οικοδοµικών Εργασιών.
48.1. Η θέση συγκεκριµένων κανόνων για κάθε είδους οικοδοµικές εργασίες που εκτελούνται από ιδιώτες ή
φορείς του δηµοσίου (ανέγερση νέων οικοδοµών, προσθήκες, επισκευές, ανακαινίσεις, κατεδαφίσεις, λοιπές
οικοδοµικές εργασίες), καθώς και για κάθε εργασία που πραγµατοποιείται από οργανισµούς κοινής
ωφέλειας ή εργολάβους δηµοσίων και δηµοτικών έργων, που εκτελούνται σε κοινόχρηστους χώρους στα
διοικητικά όρια του ∆ήµου είναι απαραίτητη.
48.2. Οι κύριοι κανόνες του Κανονισµού εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών, που πρέπει να τηρούνται
απαρέγκλιτα είναι:
1. Σε κάθε εκτελούµενη οικοδοµική εργασία, µε ευθύνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου, του επιβλέποντος
µηχανικού και του αρµόδιου εργολάβου στο χώρο του εργοταξίου πρέπει να υπάρχουν:
•

Αντίγραφο της θεωρηµένης από την Υπηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου οικοδοµικής άδειας.

•

Πινακίδα που προβλέπεται από το Νόµο µε τον αριθµό της αδείας και την ηµεροµηνία έκδοσής της.

•

Άδεια από το ∆ήµο για την κατάληψη του πεζοδροµίου ή του οδοστρώµατος, εφόσον αυτά
χρησιµοποιούνται για εναπόθεση υλικών κ.ά.

2. Σε περίπτωση που ζητηθούν από την Υπηρεσία του ∆ήµου τα εγκεκριµένα από την Πολεοδοµία σχέδια,
οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν αµέσως να τα παρουσιάζουν, προκειµένου να είναι εφικτός ο έλεγχος
των εκτελούµενων κατασκευών.
3. Η µη τήρηση των διατάξεων του Κανονισµού συνεπάγεται, πέρα από την επιβολή από το ∆ήµο των
σχετικών προστίµων σε βάρος των υπευθύνων και την κίνηση της διαδικασίας διακοπής των εργασιών.
4. Πριν από την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, οι υπεύθυνοι οφείλουν:
•

Να θεωρούν την οικοδοµική άδεια στην Υπηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου.

•

Να εφοδιάζονται από το ∆ήµο µε άδεια κατάληψης πεζοδροµίου - οδοστρώµατος καταβάλλοντας
το αντίστοιχο ποσό. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδροµίου, να
υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση.

•

Να προσκοµίζουν στο ∆ήµο εγγυητική επιστολή (το υπόδειγµα της οποίας θα χορηγεί ο ∆ήµος)
αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού είκοσι ευρώ (€ 20)
ανά µέτρο µήκους της πρόσοψης, η οποία και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο µετά την πλήρη
περαίωση των εργασιών και εφόσον δεν προκλήθηκαν ζηµίες στους ∆ηµοτικούς χώρους από την
εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών (π.χ. µπάζα, τσιµέντα στο πεζοδρόµιο και το οδόστρωµα,
άλλες φθορές στα πεζοδρόµια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδροµίου κ.ά.). Τα παραπάνω θα
πιστοποιούνται από την Υπηρεσία Τεχνικών Υπηρεσιών - Έργων του ∆ήµου.
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5. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να τηρούν το χώρο των οικοδοµικών εργασιών ασφαλισµένο µε περίφραξη
και προειδοποιητική πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους µη έχοντες εργασία, ενώ σε
περίπτωση κατάληψης πεζοδροµίου ή οδοστρώµατος πρέπει να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα
για την προστασία πεζών και οχηµάτων.
6. Σε περίπτωση νόµιµης κατάληψης πεζοδροµίου, οι υπεύθυνοι οφείλουν να έχουν κατάλληλα
συσκευασµένα τα οικοδοµικά υλικά, ώστε να αποτρέπεται η διασκόρπισή τους από νερά ή οποιαδήποτε
άλλη αιτία. Επίσης, πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη, διαµόρφωση, και οριοθέτηση διαδρόµου µε
πλέγµα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Σε βάρος του παραβάτη επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο,
που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
7. Κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν επίσης να τηρούν όλα
τα προστατευτικά µέτρα και να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας.
8. Σε περίπτωση που σε κοινόχρηστους χώρους εγκαταλείπονται οικοδοµικά υλικά ή υλικά κατεδαφίσεων
(µπάζα) πλέον του διηµέρου (2ηµέρου), ο ∆ήµος τα αποµακρύνει µε δικά του µέσα και στη συνέχεια
καταλογίζει σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων όλες τις σχετικές δαπάνες.
9. Τα στερεά κινητά υλικά, που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών, πρέπει
να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωµένα για την πρόληψη ατυχήµατος, ενώ τα περιφράγµατα για τον
ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήµανση µε σχετικές
ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας, ενώ όταν καταλαµβάνεται µέρος
οδοστρώµατος η σήµανση κατά τη νύχτα πρέπει να είναι φωτεινή ή φωσφορίζουσα.
10. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89, µε τη διαπίστωση κάθε
παράβασης των διατάξεων του Κανονισµού, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη αντίστοιχο χρηµατικό
πρόστιµο, εφόσον από τις διατάξεις του Κανονισµού δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθµιση (π.χ.
κατάπτωση εγγυητικής επιστολής).
11. Η άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων µε οικοδοµικά υλικά προ ανεγειροµένων οικοδοµών
χορηγείται από το ∆ήµο για πρώτη φορά µε διάρκεια µέχρι και έξι (6) µηνών. Μετά την παρέλευση του
παραπάνω εξαµήνου οι υπεύθυνοι για την ανέγερση της οικοδοµής υποχρεούνται να εναποθέτουν τα
κάθε είδους οικοδοµικά υλικά εντός του ισογείου της οικοδοµής ή στην πυλωτή αυτής και να
αποδεσµεύσουν τους κοινόχρηστους χώρους. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή για τεχνικούς λόγους η
παραπάνω λύση, ο ∆ήµος µπορεί να παρατείνει την άδεια αυτή για χρονικό διάστηµα ενός ακόµα
εξαµήνου. Το τέλος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και σε περίπτωση παράτασης αυτό δεν µπορεί να είναι µικρότερο του διπλάσιου του
προηγουµένου εξαµήνου.
12. Η αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου χωρίς τη σχετική άδεια του ∆ήµου τιµωρείται µε
χρηµατικό πρόστιµο βάσει του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν. 1080/80.
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Άρθρο 49 Κανόνες Εκτέλεσης Εργασιών Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας.
49.1. Πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών (συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών, κ.ά.)
των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, κ.ά.) επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που
προβλέπονται από τους νόµους περί εκτελέσεως ∆ηµοσίων Έργων (σηµάνσεις, κ.ά.), καθώς και από τις
διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως εκάστοτε
ισχύουν.
49.2. Οι παραπάνω Οργανισµοί υποχρεούνται να λαµβάνουν, πριν από την εκτέλεση οποιοδήποτε έργου,
την προβλεπόµενη «άδεια τοµής» από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και να γνωστοποιούν στις
υπηρεσίες τα πλήρη στοιχεία των φυσικών υπευθύνων του έργου. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των
έργων οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό και τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας.
49.3 Σε κάθε περίπτωση, οι υπεύθυνοι των έργων, πρέπει να αναρτούν πινακίδες µε την επωνυµία του
Οργανισµού, τον αριθµό της αδείας του ∆ήµου και την ηµεροµηνία έκδοσής τους. Αµέσως µετά την
αποπεράτωση του έργου θα πρέπει µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από τη λήξη της σχετικής άδειας να γίνεται
αποµάκρυνση όλων των προϊόντων εκσκαφής και των υπόλοιπων άχρηστων υλικών και να επαναφέρονται
τα πράγµατα στην αρχική τους κατάσταση.
49.4. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι Οργανισµοί Κοινής Ωφελείας θα ενηµερώνουν το ∆ήµο την
επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Άρθρο 50 Κατεδαφίσεις - ∆ιάθεση Υλικών Κατεδαφίσεων.
50.1. Για να εξαλειφθεί η ανεξέλεγκτη απόρριψη υλικών κατεδαφίσεως σε δηµοτικούς και δηµόσιους
χώρους, ρέµατα, πάρκα κ.λπ., θα πρέπει να ακολουθούνται τα εξής:
• Όταν εκδίδεται µια άδεια κατεδαφίσεως, ο εκ του νόµου υπόχρεος θα πρέπει µε υπεύθυνη δήλωσή του
να προσδιορίζει επακριβώς το σηµείο απόθεσης των υλικών κατεδαφίσεως, το οποίο απαγορεύεται να
είναι ∆ηµοτική ή ∆ηµόσια έκταση, αλλά ιδιωτική και να λειτουργεί ως οργανωµένος χώρος υποδοχής
αποβλήτων κατεδαφίσεων.
• Η υπεύθυνη δήλωση θα κατατίθεται µαζί µε τα έγγραφα που καταθέτει για την έκδοση της άδειας
κατεδαφίσεως. Επίσης, θα ειδοποιεί εγγράφως το ∆ήµο πριν την απόθεση των υλικών, ώστε να µπορεί
να γίνεται αυτοψία από υπάλληλο της Πολεοδοµίας και της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας για την εξακρίβωση
των αναγραφοµένων στην υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου.
• Κατόπιν θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση. Σε περίπτωση που η απόθεση γίνει σε µη προβλεπόµενο χώρο
διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση, θα επιβάλλεται πρόστιµο.
• Αντίστοιχη υποχρέωση θα πρέπει να έχουν και οι ιδιωτικές εταιρείες που νοικιάζουν containers για
συλλογή µπαζών και στη συνέχεια τα αποµακρύνουν. Θα πρέπει να γνωστοποιούν εγγράφως τα σηµεία
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απόθεσης των υλικών αυτών. Τα σηµεία αυτά απαγορεύεται να είναι δηµοτική ή δηµόσια έκταση, αλλά
ιδιωτική και να λειτουργεί ως οργανωµένος χώρος υποδοχής αποβλήτων κατεδαφίσεων.
• Σε περίπτωση που η απόθεση γίνει σε µη προβλεπόµενο χώρο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται
στην υπεύθυνη δήλωση, θα επιβάλλεται πρόστιµο.
50.2. Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι των έργων οφείλουν να τηρούν όλα τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας
των εργαζοµένων και διερχοµένων, καθώς και τα µέτρα ασφαλείας των οχηµάτων, να µην παρακωλύουν
την κυκλοφορία, να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία της πόλης και να λαµβάνουν όλα τα
απαραίτητα µέτρα αποφυγής κινδύνου διασποράς ή διαφυγής στο περιβάλλον δοµικών και αδρανών υλικών
και κάθε είδους άχρηστων αντικειµένων και αποβλήτων.
50.3. Σε κάθε περίπτωση, τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδροµίου πρέπει να εγκιβωτίζονται µε
µέσα προστασίας (µαδέρια, τσιµεντόλιθους, σάκους κ.ά.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε
από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άµµος, µαρµαρόσκονη,
µπάζα κ.ά.), θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά, ώστε να µην παρασύρονται, το ίδιο ισχύει και κατά τη
διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών.
50.4. Σε καµία περίπτωση δεν θα αποτίθενται, ούτε και προσωρινά, προϊόντα εκσκαφής στους δρόµους,
αλλά θα φορτώνονται και θα αποµακρύνονται ταυτόχρονα µε την εκσκαφή.
50.5. Τα υλικά θα προσκοµίζονται στον τόπο του έργου, όταν χρειάζονται και όχι νωρίτερα.
50.6. Έξω από την περίφραξη του έργου θα τηρείται σχολαστική καθαριότητα από χώµατα, λάσπες και
µικρο-απορρίµµατα, µε όποια µέσα κριθούν απαραίτητα για την επίτευξη αυτού του σκοπού (π.χ.
σκούπισµα, πλύσιµο κ.ά.) και µε στόχο την αποφυγή, έστω και στιγµιαίας ρύπανσης της γύρω περιοχής,
αλλά και της µεταφοράς ρύπων (κυρίως λάσπες και σκόνες από τα διερχόµενα οχήµατα) αλλού.
50.7. Μετά την αποπεράτωση του έργου, γίνεται άµεσα η αποµάκρυνση όλων των προϊόντων εκσκαφής και
των υπολοίπων άχρηστων υλικών και επαναφέρονται τα «πράγµατα» στην αρχική τους κατάσταση.
Κατόπιν θα πρέπει να γίνεται σχολαστική καθαριότητα σε όλη την περιοχή που αυτό καλύπτει και
επηρεάζει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 51 Τέλη Καθαριότητας.
51.1. Για την αντιµετώπιση των δαπανών καθαριότητας, ο ∆ήµος επιβάλλει τέλη καθαριότητας σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 4 του Ν. 1080/80). Τα τέλη καθαριότητας αναπροσαρµόζονται µε αποφάσεις
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όποτε και αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Άρθρο 52 Κυρώσεις για µη Τηρούµενες ∆ιατάξεις.
52.1. Κατά των παραβατών των διατάξεων του Κανονισµού επιβάλλονται πρόστιµα, όπως ορίζονται στο
Παράρτηµα του Κανονισµού Καθαριότητας, αφού συνταχθεί η πράξη βεβαίωσης της παράβασης από το
αρµόδιο όργανο του ∆ήµου.
52.2. Πέραν του επιβαλλοµένου προστίµου, οι παραβάτες διώκονται και βάσει της ισχύουσας Νοµοθεσίας.
Σε περίπτωση µη πληρωµής επιβληθέντος προστίµου συντάσσεται βεβαιωτικός κατάλογος από την
Υπηρεσία του ∆ήµου, η οποία είναι αρµόδια για την είσπραξη του εσόδου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.).

Άρθρο 53 Αντιρρήσεις επί Προστίµων.
53.1. Ενόψει επιβολής προστίµου, ο παραβάτης ενηµερώνεται από την Υπηρεσία για το δικαίωµά του, να
διατυπώσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του κατά της πράξης βεβαίωσης παράβασης εντός πέντε (5) ηµερών
από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης.
53.2. Οι αντιρρήσεις από την πλευρά του παραβάτη εξετάζονται από µια τριµελή επιτροπή, που αποτελείται
από τους υπηρεσιακούς προϊστάµενους της οικονοµικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας καθαριότητας και της
δηµοτικής αστυνοµίας και σε περίπτωση απουσίας από τους αναπληρωτές τους. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται
και απαντώνται εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών.
53.3. Εφόσον δεν υποβληθούν αντιρρήσεις ή εάν αυτές δεν γίνουν αποδεκτές, το πρόστιµο βεβαιώνεται από
την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 54 Επικοινωνία µε ∆ηµοτικές Υπηρεσίες.
54.1. Οι δηµότες, οι κάτοικοι, οι επιχειρηµατίες και οι επισκέπτες της πόλης µπορούν για τα θέµατα του
Κανονισµού να είναι σε επαφή µε την Υπηρεσία Καθαριότητας, την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, την
Υπηρεσία ∆όµησης, την Υπηρεσία Τεχνικών Μελετών και Έργων και οπωσδήποτε µε τη ∆ηµοτική
Αστυνοµία.
54.2. Η επικοινωνία αυτή είναι απαραίτητη για την εµπέδωση και τη διευκρίνιση των κανόνων του
Κανονισµού, αλλά και του πλαισίου εφαρµογής του.
54.3. Η Γραµµή 15321 θα είναι εξίσου στη διάθεση των πολιτών για να καταγράφει και να επιλύει τα
αιτήµατά τους στον τοµέα της Καθαρής και Τακτικής Πόλης.

Άρθρο 55 Γνωστοποίηση Κανονισµού σε Πολίτες.
55.1. Η ∆ηµοτική Αρχή διοργανώνει ενηµερωτικές εκδηλώσεις για τους πολίτες και σειρά από άλλες
προωθητικές ενέργειες µε στόχο τη γνωστοποίηση του Κανονισµού, όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Ν.
3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α 114/8.6.2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων).
55.2. Η ∆ηµοτική Αρχή προβαίνει στη συνεχή και επιστηµονικά τεκµηριωµένη πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή του
Κανονισµού.
55.3. Η ∆ηµοτική Αρχή δηµιουργεί πλαίσιο ολοκληρωµένης επικοινωνιακής πολιτικής µε οµάδες διαλόγου
ανά γειτονιά µε κεντρική επιδίωξη τη διαµόρφωση µιας από κοινού (∆ήµος - Πολίτες) προσπάθειας για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων.

Άρθρο 56 Ισχύς Κανονισµού.
56.1. Η ισχύς του κανονισµού αυτού αρχίζει από την ηµεροµηνία έγκρισής του από την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση.
56.2. Επιτρέπεται η συµπλήρωση, τροποποίηση ή κατάργηση του Κανονισµού αυτού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Άτακτη απόρριψη αποβλήτων κάθε είδους σε δρόµους και
1

πεζοδρόµια.

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 10, δέσµευση 3η)
Φθορά ή καταστροφή του ειδικού εξοπλισµού για τη συλλογή
2

50€

των αποβλήτων που κείνται σε δρόµους και πεζοδρόµια.
(Άρθρο 10, δέσµευση 3η)

80€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

Εναπόθεση ογκωδών αποβλήτων σε κοινόχρηστους χώρους
3

χωρίς προηγούµενη συνεννόηση και άδεια από την Υπηρεσία

100€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

Καθαριότητας.
(Άρθρο 10, δέσµευση 4η)
Τοποθέτηση µεγάλων όγκων κλαδεµάτων στα πεζοδρόµια

4

χωρίς προηγούµενη συνεννόηση και άδεια από την Υπηρεσία
Καθαριότητας.

100€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

η

(Άρθρο 10, δέσµευση 4 )
Εναπόθεση ειδικών αποβλήτων σε κοινόχρηστους
5

χώρους, χωρίς προηγούµενη συνεννόηση και άδεια από
την Υπηρεσία Καθαριότητας.

150€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

η

(Άρθρο 10, δέσµευση 5 )
Άτακτη απόρριψη µικρό-αποβλήτων σε πλατείες, άλση και
6

κοινόχρηστους χώρους.

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 10, δέσµευση 6η)
Τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από κάδους µηχανικής
7

αποκοµιδής αποβλήτων και απορριµµάτων.
(Άρθρο 10, δέσµευση 9η)
Πρόκληση απρόκλητης φθοράς ή καταστροφή των κάδων

8

50€

µηχανικής αποκοµιδής αποβλήτων και απορριµµάτων.
(Άρθρο 10, δέσµευση 9η)

80€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

100€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

Παρεµπόδιση τοποθέτησης κάδων µηχανικής αποκοµιδής, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών
9

µέσων, αυθαίρετη αφαίρεση των προστατευτικών «Π»
των κάδων και εσκεµµένη φθορά των παραπάνω µέσων.

100€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 10, δέσµευση 9η)

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2012

77

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Στάση και στάθµευση Ι.Χ. αυτοκινήτων µπροστά σε
κάδους µηχανικής αποκοµιδής αποβλήτων και
10

απορριµµάτων που προκαλεί κυκλοφοριακό πρόβληµα

200€

και παρεµπόδιση της Υπηρεσίας Καθαριότητας για την

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

αποκοµιδή των απορριµµάτων.
(Άρθρο 10, δέσµευση 9η)
Παρεµπόδιση τοποθέτησης δοχείων εναπόθεσης µικροαπορριµµάτων ή άλλων ειδικών κάδων υποδοχής
11

αποβλήτων και µικρο-αποβλήτων και αυθαίρετη
µετακίνηση, καθώς και εσκεµµένη φθορά τους.

80€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 10, δέσµευση 10η)
Παράνοµη επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφηµιστικών
αφισών και συνθηµάτων σε κινητό και ακίνητο
12

εξοπλισµό του ∆ήµου (π.χ. οχήµατα, κάδους, συµπιεστές,
press container, στύλοι φωτισµού κ.ά.) και σε κτιριακές

100€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

υποδοµές του ∆ήµου.
(Άρθρο 10, δέσµευση 11η)
Ρύπανση του περιβάλλοντος και επιβάρυνση της
13

δηµόσιας υγείας, λόγω απόρριψης κάθε είδους υγρών
αποβλήτων.

100€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 10, δέσµευση 12η)
14

Παράνοµη εγκατάσταση διαφηµιστικών πλαισίων.

300€

η

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 10, δέσµευση 14 )
Ρύπανση του περιβάλλοντος και επιβάρυνση της
δηµόσιας υγείας, λόγω παράνοµης και µη ασφαλούς

15

διακίνησης και διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων
από παραγωγούς εντός της πόλης και από φορτία

500€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

επικίνδυνων αποβλήτων που διέρχονται από την πόλη.
(Άρθρο 10, δέσµευση 15η)
Παράνοµη εγκατάλειψη ή απόρριψη δικύκλων σε
16

κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου.
(Άρθρο 10, δέσµευση 19η)
Κίνδυνος για τη δηµόσια ασφάλεια, λόγω παράνοµης

17

στάθµευσης σε χώρους όπου αυτό δεν επιτρέπεται.
(Άρθρο 10, δέσµευση 20η)
Ρύπανση ή καταστροφή των στοιχείων του αστικού

18

εξοπλισµού της πόλης.

150€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

200€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

100€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 14, παρ. 3)
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Χρήση άλλων µέσων συσκευασίας, εκτός των
19

προδιαγεγραµµένων σάκων, ως εξωτερική τελική
συσκευασία των απορριµµάτων.

50€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 15, παρ. 3)
Αποµάκρυνση ή καταστροφή δοχείων ή παρεµφερών
υλικών από το ∆ήµο, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση του
20

ιδιοκτήτη που δεν είναι σύµφωνα µε όσα περιγράφηκαν

150€

ανωτέρω (ιδιαίτερα στην περίπτωση ύπαρξης ιδιόκτητων

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

κάδων υποδοχής σάκων απορριµµάτων).
(Άρθρο 15, παρ. 4)
Ρύπανση περιβάλλοντος, λόγω απόρριψης εσωτερικών
21

µη ογκωδών δηµοτικών (αστικών) αποβλήτων απορριµµάτων αναµεµειγµένων µε υγρά απόβλητα.

200€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 15, παρ. 5)
Μη συµµόρφωση µε την εναπόθεση εσωτερικών µη
ογκωδών δηµοτικών (αστικών) αποβλήτων –
απορριµµάτων σε κάδους µηχανικής αποκοµιδής ή σε
22

συµπιεστή (press container) ή σε άλλο µέσο προσωρινής

100€

αποθήκευσης πλησίον της οικίας ή της επαγγελµατικής

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

του στέγης, όταν δεν υπάρχει ιδιόκτητος κάδος υποδοχής
σάκων απορριµµάτων.
(Άρθρο 15, παρ. 6)
Εναπόθεση απορριµµάτων µετά την ώρα διέλευσης του
23

απορριµµατοφόρου για αποκοµιδή και πρόωρη απόρριψη
(περισσότερο από 3 ώρες πριν).

50€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 15, παρ. 7)
Εναπόθεση των εσωτερικών µη ογκωδών δηµοτικών
απορριµµάτων, στην περίπτωση υπέρβασης των
24

δυνατοτήτων των προσωρινών µέσων, χωρίς
προηγούµενη συνεννόηση µε την αρµόδια υπηρεσία.

100€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 15, παρ. 8)
Αµέλεια καθαρισµού πεζοδροµίων κατοικιών ή
25

επιχειρήσεων από τους αντίστοιχους υπευθύνους.
(Άρθρο 15, παρ.10)
Ρύπανση περιβάλλοντος από απορρίµµατα χώρων

26

µαζικής εστίασης.

80€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

100€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 15, παρ. 11)
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Εγκατάλειψη των προς αποκοµιδή εσωτερικών µη
ογκωδών απορριµµάτων στο πεζοδρόµιο ή στο
27

οδόστρωµα σε περιοχές που δεν υπάρχουν κάδοι
Μηχανικής Αποκοµιδής Απορριµµάτων (Μ.Α.Α.).

50€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 15, παρ. 12)
Απόρριψη των προς αποκοµιδή απορριµµάτων, σε
28

περιοχές που υπάρχει εµπορικό κέντρο πριν το επίσηµο
βραδινό κλείσιµο της αγοράς.

50€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 15, παρ. 13)
29

Εγκατάλειψη των κάδων απορριµµάτων ανοιχτών.
(Άρθρο 15, παρ. 14)

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

Απόθεση σάκων απορριµµάτων ή απορριµµάτων
30

30€

µεγάλων διαστάσεων σε καλάθια µικρο-απορριµµάτων.
(Άρθρο 15, παρ. 15)

30€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

Μη συµµόρφωση µε την υποχρέωση φύλαξης των προς
αποκοµιδή απορριµµάτων καλά συσκευασµένων σε
31

κατάλληλους χώρους σε περίπτωση αδυναµίας
αποκοµιδής τους.

120€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 15, παρ. 16)
Μη συµµόρφωση µε την υποχρέωση προµήθειας και
χρήσης συµπιεστών απορριµµάτων, χαρτιών και άλλων
αντικειµένων που συµπιέζονται από τα µεγάλα
32

καταστήµατα του ∆ήµου (Υπεραγορές Τροφίµων,
Εµπορικά Κέντρα και καταστήµατα παραγωγής όγκου

1.000€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

απορριµµάτων).
(Άρθρο 15, παρ. 17)
Εναπόθεση υλικών συσκευασίας ή ανακυκλώσιµων
33

υλικών σε κάδους µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων.
(Άρθρο 15, παρ. 18)

50€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

Τοποθέτηση απορριµµάτων σε νησίδες, πλατείες, πάρκα,
πεζοδρόµους, οικόπεδα, άλση, έξω από ξένη ιδιοκτησία,
ή το κρέµασµα αυτών στα δένδρα, τις κολόνες ή
34

οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους στο δρόµο ή

80€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

στο πεζοδρόµιο από οποιοδήποτε ύψος.
(Άρθρο 15, παρ. 19)
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Εναπόθεση ογκωδών αντικειµένων στο πεζοδρόµιο,
οδοστρώµατα ή κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε
35

χώρους που παρεµποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία
πεζών ή οχηµάτων.

150€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 16, παρ. 3 και 4)
Μη ελαχιστοποίηση του όγκου των ογκωδών αποβλήτων
36

οικιακού τύπου και σε περιορισµένες ποσότητες
απορριµµάτων καταστηµάτων, γραφείων κ.ά.

100€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 16, παρ. 5)
Απόρριψη, εναπόθεση ή εγκατάλειψη αντικειµένων σε
37

δηµόσιους χώρους, εκτός των χώρων εκείνων που
καθορίζονται από τη δηµοτική υπηρεσία.

100€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 16, παρ. 7)
Τοποθέτηση φύλλων, ξερών ανθών, υπολοίπων
καθαρισµού κήπων, φυτών µε γλάστρα, γκαζόν κ.ά., µε
38

µικρό όγκο και βάρος σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους
και εναπόθεσή τους εντός των κάδων, όπως τα οικιακά

50€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

απόβλητα - απορρίµµατα.
(Άρθρο 17, παρ. 2)
Εναπόθεση των αποβλήτων – απορριµµάτων κηπευτικών
39

εργασιών µε µεγάλο όγκο ασυσκεύαστων και χωρίς

50€

προηγούµενη συνεννόηση µε την αρµόδια υπηρεσία.

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 17, παρ. 3)
Μη συσκευασία µε ανθεκτικό σχοινί ή σύρµα, σε ελαφρά
40

δεµάτια των αποβλήτων ως αποτέλεσµα κοπής δέντρων,
θάµνων, κλαδιών κ.ά.

80€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 17, παρ. 4)
Μη αποµάκρυνση υπολειµµάτων χώµατος από τους
41

παραγωγούς µε δικά τους µέσα και ανάµιξή τους µε

150€

οικιακά απορρίµµατα ή ανεξέλεγκτη διάθεσή τους.

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 17, παρ. 5)
Εναπόθεση απορριµµάτων, προερχόµενων από εκσκαφές,
42

κατεδαφίσεις και γενικά οικοδοµικών εργασιών σε
κοινόχρηστους δηµοτικούς χώρους.

250€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 18, παρ. 2)
Εναπόθεση ανακυκλώσιµων αποβλήτων – απορριµµάτων
43

σε πράσινους κάδους.

30€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 18, παρ. 3)
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Μη εναπόθεση των αποβλήτων των εργασιών κατε44

δάφισης σε ειδικό κάδο (container), τον οποίο αιτείται ο
ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος από την αρµόδια υπηρεσία.

150€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 18, παρ. 4)
Εναπόθεση ειδικών απορριµµάτων – αποβλήτων και
45

παραµονή τους σε κοινόχρηστο δηµοτικό χώρο για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 2 ηµερών.

100€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 18, παρ. 7)
Εναπόθεση των ειδικών απορριµµάτων που προέρχονται
46

από την παραγωγική δραστηριότητα βιοµηχανιών, βιοτε-

150€

χνιών κ.ά., σε κοινόχρηστους χώρους ή στο πεζοδρόµιο.

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 18, παρ. 9)
Μη ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε µη ειδικούς
κάδους ειδικών αποβλήτων νοσοκοµείων, κλινικών,
47

θεραπευτηρίων και ιατρείων, χωρίς εµφανή χαρακτηρισµό τους ως απορρίµµατα νοσοκοµειακά µε αυτοκόλλητη

1.000€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

σφραγίδα ή καρτέλα κ.ά.
(Άρθρο 18, παρ. 10)
Εναπόθεση των επικίνδυνων – τοξικών αποβλήτων σε
48

πεζοδρόµια, οδοστρώµατα και λοιπούς κοινόχρηστους

500€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

χώρους.
(Άρθρο 19, παρ. 2)
Μη συµµόρφωση µε την υποχρέωση αποµάκρυνσης

49

επικίνδυνων – τοξικών αποβλήτων από κοινόχρηστους
χώρους.

1.000€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 19, παρ. 3)
Ανάµιξη τοξικών και επικίνδυνων απορριµµάτων µε τα
50

οικιακά απορρίµµατα και τοποθέτησή τους σε κάδους και
λοιπά µέσα αποκοµιδής.

300€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 19, παρ. 4)
Εναπόθεση αποβλήτων – απορριµµάτων, όπως είναι τα
γεωργικά φάρµακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά στο
πεζοδρόµιο και µη συµµόρφωση των παραγωγών τους µε
51

την υποχρέωση να τα κρατούν καλά συσκευασµένα σε

1.200€

ασφαλή χώρο των επιχειρήσεών τους µέχρι την ηµέρα

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

αποκοµιδής τους.
(Άρθρο 19, παρ. 6)
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Η µη τοποθέτησή των αποβλήτων – απορριµµάτων
νοσοκοµείων, κλινικών, θεραπευτηρίων κ.ά., σε ειδικού
52

χρώµατος κάδους, µε ανάλογη επιγραφή και κλείδωµα µε
ευθύνη των υπόχρεων µέχρι την ειδική αποκοµιδή τους.

500€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 19, παρ. 7)
Μη συµµόρφωση µε τους κανόνες διάθεσης των
53

Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων αµιγώς

2.000€

Μολυσµατικού Χαρακτήρα (Ε.Ι.Α. - Μ.Χ.).

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 19, παρ. 11)
Ανάµιξη Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων
(επεξεργασµένα σε µη αναγνωρίσιµη µορφή ή µη
54

επεξεργασµένα) µε τα Ιατρικά Απόβλητα Αστικού
Χαρακτήρα σε κοινή συσκευασία ή σε χύδην µορφή

2.000€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

στους κάδους απορριµµάτων.
(Άρθρο 19, παρ. 12)
Απόρριψη σε κάδους απορριµµάτων Επικίνδυνων
Ιατρικών Αποβλήτων συσκευασµένων σε κίτρινες,
55

κόκκινες ή πράσινες σακούλες ή σε οποιαδήποτε άλλη
συσκευασία ή σε χύδην µορφή.

1.500€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 19, παρ. 13)
Μη καθαρισµός πεζοδρόµων ή πεζοδροµίων από
56

χιονόπτωση.

50€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 28, παρ. 2)
Καταστροφές στα καλάθια µικρο-απορριµµάτων από
57

απόρριψη αναµµένων τσιγάρων, εύφλεκτων υλικών,
χηµικών ή άλλων αντικειµένων.

80€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 30, παρ. 3)
Ρύπανση οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων ή άλλων
58

κοινόχρηστων χώρων µε µηχανέλαια κάθε είδους
οχηµάτων.

50€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 31, παρ. 1α, 1β)
Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από τη χρήση
59

απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δηµιουργούν

50€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

αφρό.
(Άρθρο 31, παρ. 1γ)
Ρύπανση δηµόσιων χώρων λόγω αφόδευσης σε αυτούς.

60

(Άρθρο 31, παρ. 1δ)

50€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή
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∆ιοχέτευση σε υπονόµους και σε δίκτυα απορροής
όµβριων ορυκτελαίων, λαδιών από συνεργεία οχηµάτων,
µαγειρικών ελαίων και λιπών από καταστήµατα µαζικής
61

εστίασης, υγρά µπαταριών και γενικά κάθε είδους υγρών

200€

αποβλήτων, που µπορεί να προκαλέσουν επιβάρυνση στο

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

αποχετευτικό σύστηµα και τοξική επιβάρυνση των
αποχετευµένων λυµάτων.
(Άρθρο 31, παρ. 1ε)
Απόρριψη µέσα σε κάδους απορριµµάτων και σε
συµπιεστές (press container) υγρών αποβλήτων ή
αποβλήτων που µπορούν να προκαλέσουν ρύπανση στον
κάδο ή ζηµιά σε οποιοδήποτε σηµείο ή µηχανισµό του
κάδου (π.χ. κολλώδεις ή τοξικές ουσίες, µέταλλα,
62

πέτρες), υλικά, ηλεκτρικές συσκευές ή ουσίες που
µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στον κάδο (π.χ.

150€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

αναµµένα τσιγάρα ή αποτσίγαρα, στάχτες τζακιών,
θερµαστρών ή ψησταριών), ή τέλος υλικά ή ουσίες που
µπορεί να αυξήσουν υπερβολικά το βάρος του κάδου.
(Άρθρο 31, παρ. 2)
Στάθµευση οχηµάτων στις εισόδους πεζοδροµίων, στις
γωνίες δρόµων, καθώς και σε σηµεία που παρακωλύουν
την ελεύθερη προσπέλαση ή τους ελιγµούς των
63

απορριµµατοφόρων και την ελεύθερη µετακίνηση κάδων
απορριµµάτων προς ή από το απορριµµατοφόρο ακόµα

80€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

και το πλήρες άνοιγµα του καπακιού των κάδων.
(Άρθρο 31, παρ. 3)
Μη συµµόρφωση µε την υποχρέωση των ιδιοκτητών
64

κατοικίδιων να κρατούν τα ζώα τους µε λουρί.
(Άρθρο 32, παρ. 1α)

65

Ρύπανση από περιττώµατα κατοικίδιων ζώων.
(Άρθρο 32, παρ. 1β)

50€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή
40€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

Μη συµµόρφωση των υπευθύνων των Καταστηµάτων
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος για τη συσκευασία σε
ειδικούς κλειστούς σάκους ευπαθών, δύσοσµων απόβλη66

των (υπολείµµατα τροφών, κρέατα, ψάρια κ.ά.) και
τοποθέτησή τους στους κάδους αποκοµιδής, το πολύ µισή

150€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

ώρα, πριν από την προγραµµατισµένη αποκοµιδή.
(Άρθρο 33, παρ. 1)
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Ρύπανση από καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
67

περιπτέρων, κυλικείων, κ.ά. από επιτόπια κατανάλωση

50€

προσφερόµενων ειδών (καφέ, πρόχειρο φαγητό, κ.ά.).

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 33, παρ. 2)
Μη τοποθέτηση εντός των κάδων απορριµµάτων κατά το
κλείσιµο της αγοράς µέσα σε πλαστικούς σάκους των
68

απορριµµάτων που παράγονται κατά τις ώρες εργασίας
εντός των καταστηµάτων τους.

80€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 33, παρ. 3)
Μη συµµόρφωση µε την τοποθέτηση µικρών κάδων και
69

καλαθιών για µικρό-απορρίµµατα σε κοινόχρηστους
χώρους, χωρίς διαφηµιστική καταχώρηση.

50€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 33, παρ. 4)
Εναπόθεση ανακυκλώσιµων απορριµµάτων από
70

καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε κάδους

80€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

απορριµµάτων.
(Άρθρο 33, παρ. 5)
Ρύπανση οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων και λοιπών

71

κοινόχρηστων χώρων από προϊόντα καθαρισµού
καταστηµάτων και ιδιωτικών χώρων.

100€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 33, παρ. 6)
Μη εναπόθεση µαγειρικών ελαίων σε µεταλλικά ή
πλαστικά δοχεία στεγανά κλεισµένα και απόρριψή τους
72

σε ειδικό χώρο ή σε πιστοποιηµένο σύστηµα
εναλλακτικής διαχείρισης και ανάµιξή τους µε αστικά

120€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

απόβλητα.
(Άρθρο 33, παρ. 7)
Μη καθαρισµός κοινόχρηστων χώρων µπροστά από
73

καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
(Άρθρο 33, παρ. 8)

80€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

Αυθαίρετη κατάληψη και αποθήκευση από
καταστηµατάρχες σε πεζοδρόµια, πλατεία ή κοινόχρηστο
74

χώρο µε υλικά ή αντικείµενα σχετικά µε το εµπόριό τους
(π.χ. καφάσια, τραπεζοκαθίσµατα, κιβώτια ποτών κ.ά.).

150€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 33, παρ. 9)
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Μη καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων µπροστά από
τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και σε
75

ακτίνα 10 µέτρων από το περίγραµµα του χώρου που
έχουν νοικιάσει.

100€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 33, παρ. 10)
Αµέλεια καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων (χώροι
ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων, αύλειοι χώροι
76

συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων, αποθηκών κ.ά.),

120€

που γειτνιάζουν µε κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

χώρους.
(Άρθρο 34, παρ. 2)
Εναπόθεση αντικειµένων ή υλικών σχετικών µε την
εµπορική δραστηριότητα καταστηµάτων υγειονοµικού
77

ενδιαφέροντος (ψυγεία, πάγκους, προθήκες κ.ά.) σε

100€

πεζοδρόµια, οδόστρωµα ή σε πλατεία, εκτός αν έχει

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

ληφθεί σχετική άδεια από το ∆ήµο.
(Άρθρο 34, παρ. 4)
Μη καθαρισµός κοινόχρηστου χώρου, για τον οποίο έχει
χορηγηθεί άδεια του ∆ήµου για χρήση, από τον
78

ενδιαφερόµενο καταστηµατάρχη µε έξοδα και ευθύνη του
ίδιου.

80€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 34, παρ. 5)
Υλοποίηση εργασιών κάθε είδους καταστηµάτων ή
συνεργείων (συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων,
79

µοτοποδηλάτων, ελαστικών αυτοκινήτων κ.ά.) στα
πεζοδρόµια ή καταστρώµατα δρόµων.

120€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 34, παρ. 6)
Εναπόθεση άχρηστων υλικών συσκευασίας έξω από το
80

χώρο των περιπτέρων.

40€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 34, παρ. 7)
Μη µεταφορά απορριµµάτων σε ειδικούς σάκους και
81

µεταφορά σε ειδικούς υποδοχείς, κατόπιν υπόδειξης του
∆ήµου.

60€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 35, παρ. 1)
Παραµονή πάγκων µικροπωλητών και υπαίθριου
82

εµπορίου µετά τη λήξη του ωραρίου.

80€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 35, παρ. 2)
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Κατάληψη από µικροπωλητές ή πωλητές λαϊκών αγορών
κοινόχρηστου ή ιδιωτικού χώρου καθ’ υπέρβαση των
83

ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύµφωνα µε την
άδειά τους.

200€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 36, παρ. 4)
Ρύπανση περιβάλλοντος από πωλητές λαϊκών αγορών
84

από ρίψη κάθε είδους απορριµµάτων και ιδίως ευπαθών
ειδών, καθώς και ειδών συσκευασίας.

120€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 36, παρ. 4)
Ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών ή χώρων άσκησης
85

υπαίθριου εµπορίου µε ρίψη ή εγκατάλειψη κάθε είδους
απορριµµάτων.

200€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 36, παρ. 6)
Πρόωρη κατάληψη του νόµιµου χώρου από κάθε
86

µικροπωλητή περισσότερο από (1) ώρα πριν από την
έναρξη του ωραρίου της λαϊκής αγοράς.

80€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 36, παρ. 7)
Μη επιµελής καθαρισµός του χώρου και απόσυρση κάθε
κινητής κατασκευής από τους πωλητές λαϊκών αγορών,
87

ώστε να καθίσταται ευχερής ο καθαρισµός της έκτασης
της λαϊκής αγοράς από την αρµόδια Υπηρεσία.

80€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 36, παρ. 8)
Μη αποµάκρυνση νερών που προέρχονται από την τήξη
88

του πάγου νωπών αλιευµάτων από το χώρο της λαϊκής µε
ειδικό σωλήνα και διοχέτευση του σε ειδική δεξαµενή.

50€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 36, παρ. 9)
∆ιασπορά ή διαρροή ξηρού ή υγρού φορτίου από
89

φορτηγά αυτοκίνητα.

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 38, παρ. 1)
Ρύπανση από απορρίµµατα που προέρχονται από
90

100€

φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων.
(Άρθρο 38, παρ 2)

50€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

Φορτηγά Ι.Χ. και ∆.Χ. που αδειάζουν άχρηστα
αντικείµενα σε δρόµους, πλατείες, οικόπεδα εκτός των
91

νόµιµων χώρων διάθεσης.

200€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 38, παρ. 3)
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Ρύπανση µε εµπορικές αφίσες, φυλλάδια, επιγραφές,
92

κινητές επιγραφές, αναγραφή συνθηµάτων σε οδούς,
πλατείες και κοινόχρηστους χώρους.

500€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 39, παρ. 1)
Ρύπανση από υπαίθρια διαφήµιση σε αρχαιολογικούς
χώρους, ιστορικούς τόπους, µνηµεία, κτίρια δηµοσίων
υπηρεσιών και υπηρεσιών ΟΤΑ, ναών, επιφάνειες
93

τεχνικών έργων φορέων του δηµοσίου τοµέα (γέφυρες,
σήραγγες), πεζοδρόµια και δρόµους, στοές κτιρίων,

300€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

πινακίδες οδικής σήµανσης και φωτεινούς σηµατοδότες.
(Άρθρο 39, παρ. 4 & 5)
Εγκατάλειψη υπολειµµάτων διαφηµιστικών πινακίδων
94

και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους (κόλλες,

100€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

σκισµένες αφίσες, σχοινιά).
(Άρθρο 39, παρ. 5)
Εγκατάλειψη πλαισίων και διαφηµίσεων που
τοποθετούνται σε δηµοτικούς κοινόχρηστους χώρους,

95

που δεν καθορίστηκαν για την προβολή υπαίθριας
διαφήµισης σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 2946/2001.

140€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 39, παρ. 6)
Καταστροφή ή αποκόλληση ειδικού σήµατος επί του
96

εγκαταλειµµένου οχήµατος ή του µηχανήµατος.
(Άρθρο 39, περ. Γ)
Εγκαταλειµµένα αυτοκίνητα σε δρόµους και

97

κοινόχρηστους χώρους.

50€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

150€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 40, περ. Ε)
Μη συµµόρφωση των οικοπεδούχων µε την υποχρέωση
για αποψίλωση των οικοπέδων τους από ξηρά χόρτα ή
98

αποµάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών και σε απόσταση
µέχρι 100 µέτρων από τα όρια των οικοπέδων τους.

120€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 41, παρ 1, 2 & 5)
Μη καθαρισµός κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών,
99

εργοστασίων και επιχειρήσεων στεγασµένων ή µη από

80€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

τους υπευθύνους.
(Άρθρο 41, παρ. 8)
Αυθαίρετη κοπή ή καταστροφή δέντρου κατόπιν

100

αυτοψίας από την αρµόδια υπηρεσία.
(Άρθρο 42, παρ. 2)
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Καταστροφή περιουσιακών στοιχείων (κάδοι, ιστοί και
101

φωτιστικά, παγκάκια, όργανα παιδικών χαρών, οχήµατα,
πινακίδες) του ∆ήµου από δόλο ή αµέλεια.

120€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 42, παρ. 4)
102

Ρύπανση από υπαίθρια αποθήκευση υλικών.

150€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 44,παρ. 1 & 2)
Εναπόθεση µη κατάλληλα συσκευασµένων οικοδοµικών

103

υλικών σε πεζοδρόµια ή µη κατάλληλη οριοθέτηση διαδρόµου µε πλέγµα για την ασφαλή διέλευση των πεζών.

200€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 47, παρ. 6)
Εγκατάλειψη οικοδοµικών υλικών ή υλικών κατεδαφί104

σεων πλέον του διηµέρου σε κοινόχρηστους χώρους.
(Άρθρο 47, παρ. 8)

120€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

Μη ασφαλής χρήση στερεών, κινητών υλικών για την
εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών για την πρόληψη
105

ατυχήµατος και τοποθέτηση περιφραγµάτων, καθώς και
έλλειψη σήµανσης µε σχετικές ανακλαστικές πινακίδες.

200€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 47, παρ. 9 & 10)
Αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου µε
106

οικοδοµικά υλικά προ ανεγειρόµενων οικοδοµών χωρίς
τη σχετική άδεια του ∆ήµου.

150€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 47, παρ. 11 & 12)
Απόθεση υλικών κατεδαφίσεων σε µη προβλεπόµενο
107

χώρο διαφορετικό από αυτό που περιγράφεται στην
υπεύθυνη δήλωση.

200€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 47, παρ. α, β & γ)
Απόθεση υλικών κατεδαφίσεων από ιδιωτικές εταιρείας
για συλλογή µπαζών σε µη προβλεπόµενο χώρο
108

διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην υπεύθυνη
δήλωση.

300€
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή

(Άρθρο 48, παρ. δ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
• Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Καλλικράτης»
• N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ 2006)

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
• N. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
• N. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ
• Νόµος 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/2012) «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής»
• Π.∆. 283/31-05-1985 (ΦΕΚ 106/Α/1985)

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
• Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας Ν. 2690/1999
• Εγχειρίδιο για τα πιο συχνά ερωτήµατα, έκδοση Υπουργείου Εσωτερικών 2007
• Βεβαίωση γνησίου υπογραφής - Νοµοθεσία
• Βεβαίωση γνησίου υπογραφής - Σφραγίδα
• Κώδικας Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών
• Μεταβίβαση αρµοδιότητας ∆ηµάρχου σε Αντιδήµαρχο, Εγκύκλιος 69435/2009, Γνωµοδότηση Ν.Σ.Κ. 421/2009
• Οδηγός καλής συµπεριφοράς δηµοσίων υπαλλήλων
• Συµβούλιο της Επικρατείας - Αρµοδιότητα ανάκλησης ατοµικών διοικητικών πράξεων 31.05.2010

ΚΩ∆ΙΚΑΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
• Υ.Α. 65171/2009 ΥΠΕΣ «Ακυρότητα πράξεων βεβαίωσης παραβάσεων ΚΟΚ»
• Ν. 2696/1999 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
• Καθορισµός του τύπου και του περιεχοµένου της πράξης βεβαίωσης των παραβάσεων που προβλέπονται από το Ν.
2696/1999 (ΦΕΚ 1306/Β/2007)
• ΚΥΑ 21504/2601/2007 (ΦΕΚ 623/Β/2007) «Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων,
Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.)»
• Υ.Α. 40264/4971/2007 ΥΠΜΕΤ (ΦΕΚ 2201/Β/2007) «Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών
προεξοχών πεζοδροµίου σε στάσεις λεωφορείων και οριοδεικτών σε διασταυρώσεις»
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
• Εγκύκλιος ΥΠΕΣ 10/2009 «Επιλογή στις θέσεις ιεραρχίας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας»
• Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/Α’/2008)
• Π.∆. 135/2006 «Σύστηµα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και τρόπος
εκπαίδευσης αυτού (ΦΕΚ 153/Α’/2006). Συµπληρωµατικά το Π.∆. 23/2002 (ΦΕΚ 19/Α’/2002) «Αρµοδιότητες
σύστηµα πρόσληψης προσόντα καθήκοντα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του προσωπικού της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας»
• Υ.Α. 11559/2004 ΥπΕσ (ΦΕΚ 478/Β’/2004) «Κανονισµός Λειτουργίας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας»

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
• Π.∆. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο
τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων
καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήµατα στο τέλος
του κύκλου ζωής τους του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000»
• Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ
- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής»

ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
• Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας (Π.∆. 503/1985)
-Οδηγίες για την επίδοση: άρθρα 122-143
-Οδηγίες για τη θυροκόλληση: άρθρο 128-131
-Πρότυπα εγγράφων επίδοσης
-Πρότυπα εγγράφων θυροκόλλησης

ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ Α∆ΕΣΠΟΤΑ
• Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α/2012) «Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των
ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό»
• Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191/Α/2003) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις»

ΚΑΠΝΙΣΜΑ
• Εγκύκλιος ΥΠΕΣ 13/2011 «Έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσµατος»
• Εγκύκλιος ΥΠΕΣ µε αρ. πρωτ. 120995/2010 «∆ιευκρινίσεις για την εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου
απαγόρευσης της διαφήµισης προϊόντων καπνού και του καπνίσµατος στους δηµόσιους χώρους»
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• Κ.Υ.Α. 104720/2010 (ΦΕΚ 1315/Β/2010) «Καθορισµός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των
παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόµενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισµού του ύψους
του προστίµου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίµων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτοµέρειας για την
εφαρµογή του Νόµου 3868/2010 (ΦΕΚ 129 A'/3.8.2010)
• Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α’/2010) «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις
αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
• Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες
διατάξεις»

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
• Y.Α. ΥΠΕΣ 43721/2009 (ΦΕΚ 1492/Β/2009) «∆ιαδικασία σφράγισης καταστηµάτων και επιχειρήσεων από τη
∆ηµοτική Αστυνοµία»

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
• Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών
δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις»
• Υ.Α. ΥΠΑΝ Κ1-1178/2007 (ΦΕΚ 1034/Β/2007) «∆ιαδικασία κατάσχεσης των εµπορευµάτων, της καταστροφής ή
της διάθεσης αυτών κ.λπ.»

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΑΜΕΑ
• Υ.Α. ΥΠΕΚΑ 52907/2009 (ΦΕΚ 2621/Β/2009) «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε
κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»
• Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθµ. 1537/2009 «Πρόγραµµα προσβασιµότητας σε ∆ήµους 2009»
• Εγκύκλιος ΥΠΕΣ 6/2008 «∆ίκτυο προσβασιµότητας ΑµεΑ- Αφαίρεση εµποδίων από κοινόχρηστους χώρους που
προορίζονται για τη κυκλοφορία πεζών και ΑµεΑ.»
• Ν. 1080/1980 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τίνων της περί των προσόδων των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοικήσεως νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΛΑΝΟ∆ΙΟ & ΣΤΑΣΙΜΟ)
• Π.∆. 51/2006 (ΦΕΚ 53/Α/2006) «Όροι και Προϋποθέσεις λειτουργίας λαϊκών αγορών»
• Π.∆. 116/2008 (ΦΕΚ 179/Α/2008)
• Π.∆. 254/2005 (ΦΕΚ 307/Α/2005) «Ρύθµιση υπαίθριου εµπορίου».
• Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995) «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις»
• ΥΠΑΝ Α2/2040/03.04.2008
• ΥΠΑΝ Α2/408/02.04.2008
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ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΙ
• Εγκύκλιος ΥΠΕΣ 72/2007
• ΚΥΑ 36873/2007 (ΦΕΚ 1364/Β/2007) «Καθορισµός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των
δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτοµέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης
και λειτουργίας παιδότοπων»

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
• Υ.Α. 28246/2011, Υπόδειγµα Έκθεσης Αυτοψίας Παράνοµης Υπαίθριας ∆ιαφήµισης
• ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 16/2011
• ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 3/2010
• Εγκύκλιος 9/2009 κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 2009
• ΚΥΑ 6636/2004
• ΚΥΑ 52138/2003, όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 18801/2006
• ΚΥΑ 38110/2002
• Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001) «Υπαίθρια ∆ιαφήµιση, Συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων και άλλες
διατάξεις»
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