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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                       
ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                   

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  4θσ/ 09.04.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

Αρικμόσ Απόφαςθσ:  22/2021 

Θζμα 1ο:  Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ Διμου Βζλου Βόχασ. 

 
Στο Δθμοτικό Κατάςτθμα Ηευγολατιοφ ςιμερα τθν 09θ του μθνόσ Απριλίου ζτουσ 2021 θμζρα 
Παραςκευι και ϊρα 19:30 ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό Συμβοφλιο μζςω 
Σθλεδιάςκεψθσ, φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 2269/05.04.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του 
Ρροζδρου του Δθμοτικοφ Συμβουλίου κ. Μιχαιλ Σδράλθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του Ν. 3852/2010 άρκρο 67, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 74 του Ν. 4555/2018 ςε 
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΡΝΡ), 
«Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του Κορωνοιοφ 
covid-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ τουσ» (ΦΕΚ Αϋ55/11-03/2020), ςτουσ 
Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Ραπακυριάκο ο οποίοσ δεν 
παραβρζκθκε και δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.  
Τον Διμαρχο αναπλιρωςε ο Αντιδιμαρχοσ κ. Θεόδωροσ άπτθσ, νόμιμοσ αναπλθρωτισ του.   
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε από τον Ρρόεδρο του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ,  
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 27 μελϊν, παραβρζκθκαν παρόντα 25 μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                     ΑΠΟΝΣΕ  
1. δράλθσ Μιχαιλ, Πρόεδροσ                                                                1. Λιάκοσ Μιχαιλ  
2. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                  2. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ  
3. Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                      
4.   Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ                                                                              (δεν προςήλθαν αν και 
5.   Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                            προςκλήθηκαν νόμιμα) 
6.   Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                                 
7.   Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ,   προςιλκε ςτο 2

ο
 κζμα τθσ θμ. διάταξθσ                                                                                

                 8.   Καλλίρθ Μαρία                                  
                 9.   Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                                                                                
                10.  Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                         
                11.  ιάχοσ Ανδρζασ                                
                12. Σριανταφφλλου Κων/νοσ            
                13. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ  
                14.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ                                                  
                15.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμθτρίου                                              
                16.  Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ                    
                17.  Πανταηισ Παναγιϊτθσ                   
                18.  Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ  
                19. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ  
                20. Δθμθτρίου Μαρία  
                21. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ  
                22. Περρισ Νικόλαοσ  
                23. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ  
                24. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ                   
                25.  Μπιτςάκου Αςπαςία  
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      Στθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Ρρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
      υμμετείχαν ςτθν Σθλεδιάςκεψθ οι κάτωκι Πρόεδροι : 
     1. Ρρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ  Χαλκείου κ. Εμμανουιλ Μπακιρτηισ  
     2. Ρρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Νεράντηασ  κ. Ευάγγελοσ Δαγρζσ  

  
     ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ : 

1. Μπάρτηθσ Ραναγιϊτθσ       Ρρόεδροσ   Κρθνϊν        2.  Δθμιτριοσ Καλαντηισ     Ρρόεδροσ  Στιμάγκασ  
3.   Κεχαγιάσ Ρερίανδροσ           Ρρόεδροσ Βοχαϊκοφ       4.   Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Ρρόεδροσ Βζλου 
5.   Ραπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Ρρόεδροσ Ηευγολατιοφ  6.  Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Ρρόεδροσ Ευαγγελιςτριασ 

        7.  Γεϊργιοσ Βαςιλείου              Ρρόεδροσ Βραχατίου      8.  Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Ρρόεδροσ Κοκκωνίου 
        9.  Ροφλλοσ Γεϊργιοσ                Ρρόεδροσ Ρουλίτςασ      10. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Ρρόεδροσ Ταρςινων 
     11.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ                Ρρόεδροσ Σουλθναρίου  12. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ    Ρρόεδροσ Μπολατίου 
     13.  Μπουγάσ Κων/νοσ                Ρρόεδροσ Ελλθνοχωρίου   

 
Θ τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  
Στθ ςυηιτθςθ του κζματοσ παραβρζκθκε ο κ. Ραν/τθσ Βαμβάτςικοσ, Ρροϊςτάμενοσ  Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ – 
ΤΕ13- Τεχν. Γεωπον. (MSc., PhD) .  

Ο Ρρόεδροσ ειςθγικθκε το 1ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «  Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ 

Διμου Βζλου Βόχασ » και ζκεςε υπόψθ των μελϊν τθν υπϋ αρικμ. 05/2021 Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 

Ροιότθτασ Ηωισ, ςφμφωνα με τθν οποία ειςθγείται προσ το Δθμοτικό Συμβοφλιο το ςχζδιο του 

Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ του Διμου Βζλου Βόχασ κακϊσ και τθν ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ 

Ρεριβάλλοντοσ του Διμου ωσ κάτωκι:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΔΚΑ : «Θαηάξγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ Θαλνληζκνχ Θαζαξηφηεηαο θαη ςήθηζε λένπ». 

Έρνληαο ππφςε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006 ΦΔΘ 114/8-9-2006 
«Θψδηθαο Γήκσλ & Θνηλνηήησλ», θαζψο θαη ηνπ Λ. 3852/10 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο», θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην αλσηέξσ ζρεηηθφ 
πξνηείλεηαη ν Θαλνληζκφο Θαζαξηφηεηαο σο αθνινχζσο: 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α: ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΘΑΗ  ΔΛΛΝΗΔΠ/ΝΟΗΠΚΝΗ 
 
ΒΑΠΗΘΝ ΛΝΚΗΘΝ ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΗΘΑ ΚΔ ΡΝΛ ΞΑΟΝΛΡΑ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ 

 Θ..Α 69728/824/1996 (Φ.Δ.Θ. Β’ 358/1996) <<Κέηξα θαη φξνη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ 
απνβιήησλ>>. 

 
 π. Αξηζκφ Ζ.Ξ.13588/725/2006 Θ..Α. <<Κέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΝΘ <<γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα 
>> ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991.(Φ.Δ.Θ. 383 Β/28/03/06). 

 
 Θ..Α. Ζ.Ξ. 37591/2031/2003 <<Κέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ηαηξηθψλ απνβιήησλ απφ 

πγεηνλνκηθέο κνλάδεο>>. 
 

 Λ. 2939/2001 (Φ.Δ.Θ. Α’ 179/2001) <<Ππζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπψλ θαη 
άιισλ πξντφλησλ. Ίδξπζε Δλαιιαθηηθνχ Νξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο Ππζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο (Δ.Ν.Δ.Γ.Π.Α.Ξ.)>>. 

 
 Λ.3463/06 (Φ.Δ.Θ. Α’ 114/2006) Λένο Γεκνηηθφο θαη Θνηλνηηθφο Θψδηθαο Λ.1892/1990 (Φ.Δ.Θ. Α’101 

/31-07-90) άξζξν 18 <<Φχιαμε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ρψξσλ απνξξηκκάησλ>>.  
 

 Λ. 2946/2001 (Φ.Δ.Θ. Α΄ 224/8-10-01) ‘’παίζξηα Γηαθήκηζε, Ππκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο’’ 
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 ΞΓ 116/2004, ‘’Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ 
θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ 
θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο  

 2000/53/ΔΘ’’ γηα ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο’’ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 18εο Πεπηεκβξίνπ 
2000 (Φ.Δ.Θ. 81/5-3-2004)  

 
 ΞΓ 212/2006, ‘’Ξξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία, ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 83/477/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 
91/382/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη ηελ νδεγία 2003/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη Ππκβνπιίνπ  

 
 π. αξηζκ. 8668/2007 Θ..Α ‘’Έγθξηζε Δζληθνχ Πρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 

(ΔΠΓΔΑ)’’  Φ.Δ.Θ. Β’ 287/2-3-07 
 

 Αζηπλνκηθή δηάηαμε 1023/2/37/96 ‘’Κέηξα επηαμίαο θαη επθνζκίαο’’  
 

 Λ 3170/2003 (Φ.Δ.Θ. Α 191/03) ‘’Εψα ζπληξνθηάο, αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη άιιεο δηαηάμεηο’’  
 

 Λ.3852/2010 (Φ.Δ.Θ. Α 87/2010) άξζξν 94 παξάγξαθνο 26 ‘Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο’’ 
 

 Λφκνο 4042/2012 (Φ.Δ.Θ. 24/Α/13-2-2012) : Ξνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο - Δλαξκφληζε κε ηελ 
νδεγία 2008/99/ΔΘ - πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ - Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 
2008/98/ΔΘ - Οχζκηζε ζεκάησλ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο. 

 
 Λφκνο 4555/2018 «Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο 

Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 
Ν.Ρ.Α. [Ξξφγξακκα «ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η]» 

 
 Ρνπ Νξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο (Ν. Δ.  )ηνπ Γήκνπ (ΦΔΘ B 622/26.02.2019) 

 
 Ρν Ρνπηθφ Πρέδην Γηαρείξηζεο Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (Ρ.Π.Γ.Α.) ηνπ Γήκνπ Βέινπ-

Βφραο (ΑΓΑ: 6Δ75Υ9Ξ-6Υ8), 
 

 Ρν αλαζεσξεκέλν Ρνπηθφ Πρέδην Γηαρείξηζεο Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ  
(Ρ.Π.Γ.Α.) ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο (ΑΓΑ: ΤΒ9ΟΥ9Ξ-ΡΔΡ), 
 

 Ρα άξζξα 84 θαη 95 παξ.β ηνπ Λ.4685/2020 – Φ.Δ.Θ. 92/Α/7-5-2020 (Δθζπγρξνληζκφο πεξηβαιινληηθήο 
λνκνζεζίαο, ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ησλ Νδεγηψλ 2018/844 θαη 2019/692 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη ινηπέο δηαηάμεηο).  

 
 Ρν Ξεξηθεξεηαθφ Πρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ – Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ (Ξ.Δ.Π.Γ.Α) 

 
 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε Νηθ. 51373/4684/2015 – Φ.Δ.Θ. 2706/Β/15-12-2015 Θχξσζε ηνπ Δζληθνχ 

Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΠΓΑ) θαη ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Ξξφιεςεο Γεκηνπξγίαο 
Απνβιήησλ. 
 

 Ρελ έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (Δ.Π.Γ.Α.) θαη ηηο θαηεπζχλζεηο απηνχ. Ξξάμε 
πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ 39 ηεο 31.8.2020 – Φ.Δ.Θ. 185/Α/29-9-2020 
 

Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ 
Ζ θαζαξηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Γεκνηηθψλ θαη Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ ,θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο είλαη θνηλσληθά αγαζά θαη επηηπγράλνληαη κε ηε ζπλερή ζπλεξγαζία ησλ δεκνηψλ-θαηνίθσλ θαη 
ηνπ Γήκνπ θαη δηέπνληαη απφ δηαηάμεηο, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα. 
Κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ επηδηψθεηαη:  

 Ζ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο.  
 Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ– ζηεξεψλ απνβιήησλ (ζπζθεπαζία, απνθνκηδή, 

αλαθχθισζε, δηάζεζε θ. α) εη δπλαηφλ κε φξνπο ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο 
 Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δεκνηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ θνηλνχ ζχκθσλα κε 

απηέο. 
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 Ζ ξχζκηζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ δεκνηψλ θαη ηνπ Γήκνπ, πνπ αθνξνχλ ηελ 
ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο.  

 
Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή  ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θαλνληζκνχ 
Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ αλήθεη ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο, ζχκθσλα 
κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα νξγαληζκφ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Δηδηθφηεξα, εμνπζηνδνηνχληαη: α) ηα 
αξκφδηα φξγαλα ηεο Γηεχζπλζεο Ξεξηβάιινληνο - Ρκήκα Θαζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο (Αληηδήκαξρνο, 
πξντζηάκελνη, ππάιιεινη θαζαξηφηεηαο θ.ι.π.), β) ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο (εθφζνλ ππάξρεη), γ) νη πξφεδξνη 
θαη νη ζπκκεηέρνληεο αηξεηνί Ππκβνχιην θάζε Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο αιιά θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, γηα ηε 
δηαπίζησζε θαη ηελ βεβαίσζε εγγξάθσο ησλ παξαβάζεσλ (εληφο ησλ εδαθηθψλ νξίσλ απηήο) θαη δ) ηα 
αληίζηνηρα φξγαλα ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ (Αληηδήκαξρνο, πξντζηάκελνη, ππάιιεινη θ.ι.π.), 
γηα ηελ δηελέξγεηα φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ (θαηφπηλ ηεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο απφ ηα αξκφδηα 
φξγαλα) γηα ηελ βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ αληίζηνηρσλ εζφδσλ θαζψο θαη ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ 
ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ ή άιισλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ έσο θαη ηελ κελχζεσλ ζε βάξνο ησλ παξαβαηψλ κε ηελ 
λνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε πξναλαθεξφκελα αξκφδηα φξγαλα.  
Νη παξαπάλσ εμνπζηνδνηνχκελνη θαηά φηαλ πξνβαίλνπλ ζε αλάινγεο ζπζηάζεηο πξνο θάζε εκπιεθφκελν ή 
παξαβάηε νθείινπλ λα αλαθέξνπλ ή αθφκα θαη λα επηδεηθλχνπλ ηελ παξνχζα Απφθαζε κε ηα ζηνηρεία ηνπο, 
εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηνλ παξαβάηε πνπ είλαη παξψλ θαηά ηελ δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο.  
Δηδηθφηεξα, θαηφπηλ αξρηθά ηπρφλ πξνθνξηθήο εηδνπνίεζεο, ηα αλσηέξσ εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα, ζε θάζε 
πεξίπησζε ζα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθψο θαη εγγξάθσο ζρεηηθφ αίηεκα -έγγξαθν πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 
ηεο  Γηεχζπλζεο Ξεξηβάιινληνο νη νπνίεο ζα πξνβαίλνπλ ζε επηηφπην έιεγρν (απηνςία θαηά πεξίπησζε) ην 
ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ζα εθηηκνχλ ην χςνο ηεο παξάβαζεο θαη γηα θάζε παξάβαζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ 
ζα ζπληάζζεηαη έθζεζε παξάβαζεο πξνο επηβνιή ησλ αλαινγνχλησλ θπξψζεσλ θαζψο θαη έθζεζε δαπάλεο 
θαζαξηζκνχ απφ ην Γήκν (εθφζνλ απαηηείηαη), κε θαηαινγηζκφ ηεο δαπάλεο θαζαξηζκνχ ζηνλ/νπο ππφρξεν/νπο 
ηδηνθηήηε/εο ή παξαβάηε/εο. Ακθφηεξεο νη ζπγθεθξηκέλεο εθζέζεηο ζα απνζηέιινληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 
ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ επηβνιή ησλ αληίζηνηρσλ πξνζηίκσλ.   
Ρν έξγν ησλ Γεκνηηθψλ Νξγάλσλ ζπλεπηθνπξείηαη θαηά πεξίπησζε θαη απφ:  
- Ρα Θξαηηθά γεηνλνκηθά Όξγαλα 
- Ρα Αζηπλνκηθά Όξγαλα 
- Ρα Ιηκεληθά Όξγαλα 
- Ρα Γαζηθά Όξγαλα 
(πρ. γηα εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ παξαβαηψλ απφ ηελ πηλαθίδα ζθάθνπο, νρήκαηνο ή θάζε είδνπο κέζνπ πνπ 
δχλαηαη λα ζπκκεηείρε ζηελ εθάζηνηε παξάβαζε ή ρξεζηκνπνηήζεθε θαζ’ νπνηαλδήπνηε ηξφπν απφ ηνλ 
παξαβάηε αθφκα θαη γηα λα δηαθχγεη απφ ηνλ ηφπν θαη ηε ζέζε ηέιεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξάβαζεο) 
Νη θνξείο θαη νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ νθείινπλ λα ζπλδξάκνπλ ηηο πην πάλσ ππεξεζίεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε 
φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε πξαγκαηνπνίεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο. 
Ν Γήκαξρνο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ εμνπζηνδνηεκέλσλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, κπνξεί επηπιένλ κε απνθάζεηο ηνπ, 
λα αλαζέηεη (θαη ζε άιινπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο, πρ. ζπκβαζηνχρνπο, θιπ) ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή ηνπ 
ζπλφινπ εμεηδηθεπκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ηε βεβαίσζε ησλ ζρεηηθψλ παξαβάζεσλ γηα 
ηελ θάιπςε ζρεηηθψλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ. 
Ζ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Θαλνληζκνχ Θαζαξηφηεηαο αθνξά:  

 Όιεο ηηο Γεκφζηεο πεξεζίεο, ζπιιφγνπο, ζσκαηεία, νξγαλψζεηο, επαγγεικαηίεο θαη ηερληθά ζπλεξγεία 
πνπ ιεηηνπξγνχλ κφληκα ή δξαζηεξηνπνηνχληαη πξνζσξηλά εληφο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ. 

 Ρνπο ηδηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηέο επηρεηξήζεσλ, θαηαζηεκάησλ, νηθνδνκψλ, αθηλήησλ, νηθνπέδσλ.  
 Ξσιεηέο Ιατθψλ Αγνξψλ, κηθξνπσιεηέο, πιαλφδηνπο εκπφξνπο θ.ι.π..  
 Όινπο ηνπο δηεξρφκελνπο, ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο πξνζσξηλνχο ή κφληκνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο, ησλ 

νηθηζκψλ θαη ησλ ρσξηψλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο. 
 
Άξζξν 3: Ξξνζδηνξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε ησλ απνξξηκκάησλ  
Υο απνξξίκκαηα – ζηεξεά απφβιεηα λννχληαη φιεο νη νπζίεο ή αληηθείκελα, πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλεο 
δξαζηεξηφηεηεο ή θπζηθνχο θχθινπο, παξάγνληαη ζε ρψξνπο δηαβίσζεο, εξγαζίαο, παξαγσγήο, ςπραγσγίαο 
γεληθψο ρψξνπο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηα νπνία ν θάηνρνο ηνπο απνξξίπηεη ή επηζπκεί/ππνρξενχηαη λα 
απνξξίςεη. 
Ρα ζηεξεά απφβιεηα πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα ΗΑ θαη ΗΒ ηνπ άξζξνπ 24 ηεο ΘΑ 69728/824 
(ΦΔΘ.Β 358/96). Υο νηθηαθά απφβιεηα λννχληαη φζα παξάγνληαη απφ ηηο ρξήζεηο ησλ θαηνηθηψλ, ηνλ 
νδνθαζαξηζκφ ή άιια απφβιεηα πνπ κπνξνχλ απφ ηε θχζε ή ηελ ζχλζεζε ηνπο λα εμνκνησζνχλ κε ηα νηθηαθά. 
Γεκνηηθά απφβιεηα είλαη φζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα ΗΒ’ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο ίδηαο σο άλσ 
ΘΑ κε νλνκαηνινγία αλαθνξάο 20.00.00. Απφ απηά εμαηξνχληαη ηα απφβιεηα πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ίδηα 
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νλνκαηνινγία θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, πνπ έρεη πηνζεηεζεί κε 
ηελ απφθαζε 94/904 Δ. Θ.  
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ηα απφβιεηα ηαμηλνκνχληαη ζε:  

 ΓΖΚΝΡΗΘΑ (ΑΠΡΗΘΑ) 
 ΔΗΓΗΘΑ  
 ΡΝΜΗΘΑ –ΔΞΗΘΗΛΓΛΑ  
 ΗΑΡΟΗΘΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ θαη 
 ΑΛΑΘΘΙΥΠΗΚΑ 

 
3.1 Ρα δεκνηηθά (αζηηθά) απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ:  
Α) Δζσηεξηθά απνξξίκκαηα πξνεξρφκελα απφ νηθίεο, θαηαζηήκαηα, γξαθεία, βηνκεραληθνχο, βηνηερληθνχο θαη 
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, λνζνθνκεία, ηδξχκαηα, εθθιεζίεο, ζρνιεία θαη γεληθά απφ θάζε ρψξν φπνπ 
εθδειψλνληαη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, πιελ ησλ ακέζσο παξαθάησ πεξηπηψζεσλ κε ζηνηρεία (Β) θαη (Γ). 
Β) Δμσηεξηθά απνξξίκκαηα, νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη πξνέιεπζεο, ηα νπνία θείληαη ζε νδνχο, θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο, αθάιππηα νηθφπεδα θηι. 
Γ) Ξξντφληα θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ, φπσο θιαδηά, θχιια, ρφξηα θηι. 
Γ) Δπηθίλδπλα νηθηαθά απνξξίκκαηα (ζε κηθξέο πνζφηεηεο) φπσο κπαηαξίεο, θάξκαθα, ζχξηγγεο θηι. 
Δ) Νγθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα φπσο παιαηά έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξψκαηα θηι.  
 
3.2 Ρα εηδηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ:  
Α) πφινηπα πξνεξρφκελα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ θαη 
άιισλ κνλάδσλ παξαγσγήο ή θαηεξγαζίαο ηνπ πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο ή ηξηηνγελνχο ηνκέα (π.ρ. 
εξγνζηαζίσλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ, επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη εζηίαζεο, ιατθψλ αγνξψλ, ηρζπαγνξψλ) 
θαη δελ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα αζηηθά απνξξίκκαηα, ιφγσ φγθνπ, πνζφηεηαο, δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο θαη 
ηειηθήο επεμεξγαζίαο. 
Β) Ξξντφληα θαη πιηθά πξνεξρφκελα απφ εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο θαη γεληθά νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. 
Γ) Απνξξίκκαηα θαη ππφινηπα θαζαξηζκνχ ρψξσλ θνηκεηεξίσλ 
Γ) Απφβιεηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κε ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο απνθνκηδήο θαη νρήκαηα. 
Δ) Απηνθίλεηα, νρήκαηα, ζθάθε θαη κεραλήκαηα γεληθψο θαζψο θαη κέξε ηνπο άρξεζηα ή εγθαηαιειεηκκέλα 
θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
 
3.3 Ρα ηνμηθά –επηθίλδπλα απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ:  
Όια ηα απνξξίκκαηα πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ 
(γεσξγηθά θάξκαθα, ξαδηελεξγά, εθξεθηηθά, ηνμηθά πιηθά θ.ιπ.), φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ .Α. 13588/725 
ΦΔΘ Β 383/2006): Κέηξα, φξνη, πεξηνξηζκνί γηα δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο νδ. 
91/689/ΔΝΘ «γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991» ε ζπιινγή, απνθνκηδή 
θαη ηειηθή δηάζεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη κε ηξφπνπο, κεζφδνπο θαη κεηαθνξηθά κέζα δηάθνξα απφ ηα ζπλήζε θαη 
κφλν φπσο ε θείκελε λνκνζεζία νξίδεη. 
 
3.4 Ρα Ηαηξηθά Απφβιεηα πεξηιακβάλνπλ:  
Ρα απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ γεηνλνκηθέο κνλάδεο θαη αλαθέξνληαη ζηνλ θαηάινγν απνβιήησλ ηνπ 
Ξαξαξηήκαηνο ηεο Απφθαζεο 2001/118/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Ηαλνπαξίνπ 2001 ησλ Δπξσπατθψλ 
Θνηλνηήησλ (ΔΔΙ 47/01). Ρα απφβιεηα λνζνθνκείσλ (Θ..) θαη ζεξαπεπηεξίσλ γεληθψο, εθηφο εθείλσλ πνπ 
πξνέξρνληαη απφ αίζνπζεο ρεηξνπξγείνπ θαη ηνθεηψλ, απφ παζνινγναλαηνκηθά – κηθξνβηνινγηθά – αηκαηνινγηθά 
εξγαζηήξηα, απφ ηκήκαηα ινηκσδψλ λφζσλ θ.ιπ., ηα νπνία νδεγνχληαη ππνρξεσηηθά πξνο θαχζε ζε εηδηθνχο 
θιηβάλνπο θαη ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ ξπζκίδεηαη φπσο επηηάζζεη ε ΘΑ 37591/2031 (ΦΔΘ Β` 
1419/01.10.2003) «κέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ηαηξηθψλ απνβιήησλ απφ πγεηνλνκηθέο κνλάδεο».» 
 
3.5 Ρα Αλαθπθιψζηκα Απφβιεηα πεξηιακβάλνπλ: 
Πηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ, φια ηα πξνο απφξξηςε πιηθά ηα νπνία κε ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία παξέρνπλ 
εθ λένπ πξψηεο χιεο. Ζ επεμεξγαζία απηή κπνξεί λα γίλεηαη είηε ζε ‘θεληξηθή’ κνλάδα δηαρσξηζκνχ ησλ πιηθψλ 
– ζηφρσλ (πρ. ΘΓΑ, Ξξάζηλν Πεκείν, θιπ), είηε ζηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο κέζσ εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ 
Γηαινγήο ζηελ Ξεγή. Ρν είδνο ηνπο δηαθξίλεηαη ζε θαηεγνξίεο, π.ρ.: 
α. Γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο απφ: λεξφ, αιθννινχρα πνηά, ρπκνχο, αλαςπθηηθά, βαδάθηα ηξνθίκσλ θ.ιπ.  
β. Σάξηηλεο ζπζθεπαζίεο απφ: δεκεηξηαθά, πίηζεο, κπηζθφηα, δάραξε, απνξξππαληηθά,  νδνληφθξεκεο, 
ραξηνζαθνχιεο, ραξηνθηβψηηα, έληππν ραξηί (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία), θ.ιπ. 
 γ. Σάξηηλεο θαη πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο πγξψλ πξντφλησλ (απφ γάιαηα, ρπκνχο, λεξά, κπνπθάιηα πιαζηηθά, 
αλαςπθηηθά, γηανχξηηα, απνξξππαληηθά, είδε θαζαξηζκνχ, ζακπνπάλ, αθξφινπηξα, νδνληφθξεκεο, απνζκεηηθά) 
θαη πιαζηηθέο ζαθνχιεο. 
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δ. Μχιηλεο ζπζθεπαζίεο φπσο θαζφληα θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, παιέηεο θ.ά. 
ε. Κεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο απφ αλαςπθηηθά, κπχξεο, γάιαηα εβαπνξέ, ηφλν, θαθέ, ηνκαηνπνιηφ απφ 
ζηδεξνχρα θαη κε ζηδεξνχρα κέηαιια, θνλζέξβεο θ.ιπ. 
ζη. Ππζζσξεπηέο (κπαηαξίεο) πάζεο θχζεσο, κεγάιεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (ςπγεία, πιπληήξηα, ειεθηξηθέο. 
θνπδίλεο), κηθξνζπζθεπέο (θιηκαηηζηηθά, θσηηζηηθά είδε, ζπζθεπέο ηειεπηθνηλσλίαο, ζεζνπάξ, κίμεξ, πξντφληα 
εηθφλαο θαη ήρνπ, εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο, ειεθηξηθά– ειεθηξνληθά εξγαιεία θαη παηρλίδηα), ηαηξνηερλνινγηθά 
πξντφληα, φξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, ζπζθεπέο απηφκαηεο δηαλνκήο, θαηαιχηεο εμάηκηζεο 
νρεκάησλ, ιάζηηρα κεραλνθίλεησλ κέζσλ, ιάδηα πάζεο θχζεσο φπσο (ηεγαλέιαηα, θακέλα ιίπε – νξπθηέιαηα). 
δ. Νξγαληθφ θιάζκα αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ή Βηναπνδνκήζηκα Αζηηθά Απφβιεηα  θαη εηδηθφηεξα, ππνιείκκαηα 
ηξνθψλ απφ θαηνηθίεο, επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θ.ά., ‘πξάζηλα’ απνξξίκκαηα απφ εξγαζίεο 
ζπληήξεζεο ρψξσλ ‘πξαζίλνπ’, (θήπνη, άιζε, πιαηείεο θ.ιπ.). Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνθηά ε αλαθχθισζε ηέηνησλ 
απνβιήησλ κέζσ άιισλ κνξθψλ αλάθηεζεο (π.ρ. θνκπνζηνπνίεζε βηναπνβιήησλ). 
ε. Απφβιεηα απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά πνπ δε ζπληζηνχλ ζπζθεπαζίεο. Ρα απφβιεηα απηά κπνξνχλ, ιφγσ ηνπ 
βαζηθνχ ζπλζεηηθνχ ηνπο πιηθνχ, λα αλαθπθισζνχλ, π.ρ. ζξαπζκέλνη παινπίλαθεο (πιηθφ – ζηφρνο ην γπαιί), 
παηρλίδηα (απφ πιαζηηθφ), κεηαιιηθά αληηθείκελα (πηλαθίδεο θ.ά.), είδε νηθηαθήο ρξήζεο (ζξαπζκέλα πηάηα θαη 
πνηήξηα), πιηθά δνκηθψλ θαηαζθεπψλ (κνλσηηθά, θειηδφι, γπςνζαλίδεο, ραξηφληα θ.ιπ.),εμαξηήκαηα 
πδξαπιηθψλ θαη αξδεπηηθψλ πιηθψλ, ξνχρα, πθάζκαηα, απφβιεηα λεθξνηαθείσλ, ππνιείκκαηα απφ 
θαζαξηζκνχο νδψλ, ππαίζξησλ αγνξψλ θαζψο θαη άιια δεκνηηθά απφβιεηα. 
 
Άξζξν 4: Νξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε ρψξσλ παξαγσγήο απνξξηκκάησλ θαη ππεχζπλνη ηήξεζεο ησλ 
δηαηάμεσλ:  
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, νη ρξεζηκνπνηνχκελνη φξνη έρνπλ ηηο εμήο έλλνηεο:  
4.1. «θαηνηθία»: Θεσξείηαη ν απηνηειήο ρψξνο κφληκεο ή πξφζθαηξεο δηαβίσζεο κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ή 
νηθνγελεηψλ, δειαδή ε κνλνθαηνηθία, ην δηακέξηζκα ζε πνιπθαηνηθία, ή άιινπ ηχπνπ αθίλεηα αιιά θαη κεξηθά 
θηλεηά φπσο π. ρ. ε ηξνρνβίια ή ην ηξνρφζπηην. πεχζπλνη είλαη νη ηδηνθηήηεο ηνπο ή νη ελνηθηαζηέο ηνπο 
(γεληθφηεξα ηα νπνηαδήπνηε ελήιηθα άηνκα δηαβηνχλ ζε απηέο), γηα δε ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ 
πνιπθαηνηθηψλ θαη ζπγθξνηεκάησλ είλαη ν δηαρεηξηζηήο. Αλ δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο, φινη νη ηδηνθηήηεο ησλ 
δηακεξηζκάησλ θαη θαηαζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ, ή ε εηαηξεία πνπ έρεη αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε. Γηα ηηο αθαηνίθεηεο 
θαηνηθίεο ππεχζπλνη είλαη νη ηδηνθηήηεο ηνπο.  
4.2. «θαηάζηεκα ή επηρείξεζε»: Θεσξείηαη ν απηνηειήο ρψξνο, φπνπ αζθείηαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 
απφ πάζεο θχζεσο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, κφληκα ή πξφζθαηξα, είηε ν ρψξνο απηφο είλαη ηζφγεηνο ή ππφγεηνο, 
είηε βξίζθεηαη ζε φξνθν ή ζηνά ή ζην βάζνο νηθνπέδσλ. 
πεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη:  
α . Γηα πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο, ν Ηδηνθηήηεο ή ν Γηεπζπληήο ηνπο. β. Γηα Αλψλπκεο Δηαηξείεο, ν Ξξφεδξνο, 
Αληηπξφεδξνο, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο. γ. Γηα εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ν 
Γηαρεηξηζηήο ηνπο. δ. Γηα Νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο, ν Γηαρεηξηζηήο. ε. Γηα Ππλεηαηξηζκνχο, ν 
Ξξφεδξνο θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Ππλεηαηξηζκνχ. ζη. Γηα Πσκαηεία, ν Ξξφεδξνο θαη ην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην. δ. Γηα θνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ θπζηθά πξφζσπα, ηα πξφζσπα πνπ ηηο απνηεινχλ. ε. Γηα 
θνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ λνκηθά πξφζσπα, νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ηηο 
απνηεινχλ. ζ. Γηα ηα λνζνθνκεία, ηδξχκαηα θηι ππεχζπλνο είλαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ελ 
ειιείςεη, ν αληίζηνηρνο Γηεπζπληήο.  
4.3. «γξαθείν»: Θεσξείηαη ν απηνηειήο ρψξνο πνπ είλαη ε έδξα θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηελ 
άζθεζε, κφληκα ή πξφζθαηξα, νπνηνπδήπνηε επαγγέικαηνο πνπ έρεη ζρέζε θπξίσο κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 
Πηελ έλλνηα ησλ γξαθείσλ ππάγνληαη θαη αθίλεηα ή ρψξνη φπνπ ιεηηνπξγνχλ δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ππεξεζίεο 
Λ.Ξ.Γ.Γ. νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη Λ.Ξ.Η.Γ. ή Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  θαη επηρεηξήζεηο 
απηψλ. 
πεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη: Ν ηδηνθηήηεο ηνπο, λνκέαο ή θάηνρνο ηνπ γηα δε ηηο αλαθεξφκελεο 
ππεξεζίεο ππεχζπλνο είλαη ν Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθνχ ή ν Ξξντζηάκελνο Γηνηθεηηθνχ, εθεί φπνπ δελ ππάξρεη 
Γηεπζπληήο.  
4.4. «νηθφπεδν»: Θεσξείηαη ν αθάιππηνο ρψξνο πεξηθξαγκέλνο ή κε, εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ζηνλ 
νπνίν ππεχζπλνο είλαη ν λνκέαο ή θάηνρνο απηψλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη εθκηζζσζεί ν θάηνρνο κηζζσηήο. Ν 
ηδηνθηήηεο νηθνπέδνπ πνπ βξίζθεηαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα εθηφο ηνπ ηφπνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ αθηλήηνπ 
ηνπ ή απνπζηάδεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο απφ ηνλ ηφπν ηνπ αθηλήηνπ ηνπ, ππνρξενχηαη λα 
αλαζέζεη ζε ηξίην πξφζσπν ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
θαλνληζκνχ.  
4.5. «Βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο θαη εξγαζηήξηα»: Θεσξνχληαη νη ζηεγαζκέλνη ή ππαίζξηνη 
ρψξνη, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη ηελ 
ππνζηήξημε ηνπο. Πηηο κνλάδεο απηέο ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα, είλαη ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, νξηδφκελν 
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εθάζηνηε απφ ηε δηεχζπλζε ηεο κνλάδαο. Αλ ηέηνην πξφζσπν δελ έρεη νξηζζεί, ππεχζπλνη ζεσξνχληαη ν 
ηδηνθηήηεο θαη ν δηεπζπληήο ηεο κνλάδαο.  
4.6. «πεχζπλνη κεηαθνξάο θαη κεηαθφξησζεο»: Θεσξνχληαη νη εθηεινχληεο ηηο εξγαζίεο απηέο, θαζψο 
θαη νη νδεγνί, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ. 
4.7. «πεχζπλνη γηα ηηο ππφ αλέγεξζε νηθνδνκέο θαηνηθηψλ, γξαθείσλ, θαηαζηεκάησλ θηι»: είλαη 
ην πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ή ν ππεχζπλνο ηεο εηαηξείαο ζην φλνκα ηεο νπνίαο έρεη εθδνζεί ε 
νηθνδνκηθή άδεηα. 
4.8. «πεχζπλνο γηα ηα θάζε είδνπο νρήκαηα»: είλαη ην πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ή ν ππεχζπλνο 
ηεο εηαηξείαο ζην φλνκα ηεο νπνίαο έρεη εθδνζεί ε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ αληίζηνηρνπ νρήκαηνο. Ξξνθεηκέλνπ 
γηα νρήκαηα θηι ηνπ Γεκνζίνπ, ππεχζπλνο είλαη ν Ξξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ Θίλεζεο ή κε ππάξρνληνο, ν 
Ξξντζηάκελνο ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη ην φρεκα θαη απφ ηελ νπνία παίξλεη εληνιέο 
θίλεζεο.  
4.9. «Θνηλφρξεζηνη ρψξνη»: είλαη νη θάζε είδνπο δξφκνη, πιαηείεο, άιζε, ηα πεδνδξφκηα, νη πιαηείεο, νη 
γέθπξεο θαη γεληθά πξννξηζκνί γηα θνηλή ρξήζε ειεχζεξνη ρψξνη, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν 
ξπκνηνκηθφ ζρέδην ή έρνπλ ηεζεί ζε θνηλή ρξήζε κε νπνηνδήπνηε άιιν λφκηκν ηξφπν. πεχζπλνο ηήξεζεο ησλ 
δηαηάμεσλ είλαη ν Γήκνο.  
4.10. Νη πξναλαθεξφκελνη ππεχζπλνη κπνξνχλ κε ππεχζπλε δήισζε πξνο ηελ πεξεζία Θαζαξηφηεηαο λα 
νξίζνπλ ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, πνπ ζπκβηψλεη ή ζπλεξγάδεηαη ζηνλ ίδην ρψξν, ην νπνίν ζα αλαιάβεη ηελ 
επζχλε γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
 
Άξζξν 5:  Νξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε ελεξγεηψλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ  
5.1. Ξξνζσξηλή απνζήθεπζε απνξξηκκάησλ Ν φξνο “πξνζσξηλή απνζήθεπζε απνξξηκκάησλ’’ 
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζσξηλή θχιαμε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ζηελ έθζεζή 
ηνπο ζε θάπνην ζεκείν απφ φπνπ ζα γίλεη ε απνθνκηδή ηνπο. 5.2. Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 
Ν φξνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηα 
πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία πξνζθφκηζεο, ηε κεηαθνξά ηνπο θαη ηελ ελαπφζεζή ηνπο ζηνπο ηφπνπο ηειηθήο 
δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ.  
5.3. Γηάζεζε  απνξξηκκάησλ Πηνλ φξν πεξηιακβάλνληαη νη ελέξγεηεο εθείλεο πνπ έρνπλ ζθνπφ θαη είλαη 
απαξαίηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζνπλ ηα απνξξίκκαηα αβιαβή γηα ηνλ άλζξσπν, ηε δεκφζηα πγεία θαη ην 
πεξηβάιινλ γεληθψο.  
5.4. Αλάθηεζε πιηθψλ ή / θαη ελέξγεηαο απφ απνξξίκκαηα Πηνλ φξν πεξηιακβάλνληαη νη ελέξγεηεο 
εθείλεο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ ρξήζηκσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα απνξξίκκαηα ή ηελ 
παξαγσγή ελέξγεηαο απφ απηά. 
 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β: ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΓΖΚΝ 
Άξζξν 6: Θαζνξηζκφο πνρξεψζεσλ Γήκνπ Ν Γήκνο Βέινπ –Βφραο είλαη ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ 
δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ νξίσλ. Αλαιπηηθφηεξα κε βάζε ηνλ παξφληα 
θαλνληζκφ νη ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ θαζνξίδνληαη σο εμήο: 
α) Ζ νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, ζπιινγήο, απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο 
ησλ νηθηαθψλ κε νγθσδψλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3.1 πεξίπησζε Α θαη 
Β ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ. Ζ απνθνκηδή γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θάζε πεξηνρήο, βάζεη πξνγξάκκαηνο 
πνπ θαηαξηίδεη ε πεξεζία Θαζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο. Ρα απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη κε εηδηθά απηνθίλεηα 
ζε Σψξν γεηνλνκηθήο Ραθήο Απνξξηκκάησλ (ΣΡΑ) ή ζε Σψξν γεηνλνκηθήο Ραθήο πνιεηκκάησλ (ΣΡ) ή ζε 
ρψξν αλαθχθισζεο (πρ. ΘΓΑ, Ξξάζηλα Πεκεία, θιπ) ή θαη φπνπ αιινχ νξίζεη ε Γεκνηηθή Αξρή κε βάζεη ηνλ 
εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ (πρ. ΠΓΗΡ Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ).  
 
β) Ζ απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ νγθσδψλ δεκνηηθψλ (αζηηθψλ) απνξξηκκάησλ φπσο απηά 
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3.1 πεξίπησζε Γ θαη Δ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ (παιηά έπηπια, ζηξψκαηα, θιαδηά, 
θχιια θηι) πξαγκαηνπνηείηαη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ εκέξα πνπ ζα εηδνπνηεζεί ε 
πεξεζία Θαζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο, email: kathariotita@1306.syzefxis.gov.gr) ή 
βάζεη άιινπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξεζία θαη αθνξά ζε 
ζπγθεθξηκέλν ηχπν απνβιήηνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη κε ην γεληθφ φξν ‘νγθψδε αληηθείκελα’.  
Υο πξνυπνζέζεηο ηεο απνθνκηδήο απηήο νξίδνληαη: 

β1) ν φγθνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνξξηκκάησλ θάζε ηδηνθηεζίαο αλά εβδνκάδα λα κελ είλαη κεγάινο θαη 
εηδηθφηεξα λα θαηαιακβάλεη ρψξν πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο θαξφηζαο 
αλνηθηνχ θνξηεγνχ ελφο (1) ηφλνπ. 

β2) Ζ θαηαβνιή εηδηθνχ ηέινπο απνθνκηδήο, ην νπνίν νξίδεηαη ζε (€) επξψ αλά θπβηθφ κέηξν ή αλά κνλάδα 
απνθνκηδήο, φηαλ πξφθεηηαη γηα απνθνκηδή πνιιψλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ. 
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β3) Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ απνθνκίδνληαη ρφξηα απφ θαζαξηζκφ νηθνπέδσλ, ππφινηπα 
απφ θιαδέκαηα αγξνθηεκάησλ, νηθνδνκηθά πιηθά θαη κπάδα. 

β4) Ρα νγθψδε αληηθείκελα πνπ απνηεινχλ παιηέο νηθηαθέο ζπζθεπέο (πρ. ςπγεία, πιπληήξηα, θνπδίλεο, 
ηειενξάζεηο, θιπ) δχλαηαη λα αλαθπθιψλνληαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο, εθφζνλ ππάξρνπλ αληίζηνηρα 
ξεχκαηα ηέηνησλ απνβιήησλ, πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ην Γήκν (πρ. Ξξάζηλν Πεκείν, θιπ).  

β5) Ρα θιαξηά ζα δέλνληαη ζε κηθξά δέκαηα θαη ηα ρφξηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζε αλζεθηηθνχο πιαζηηθνχο 
ζάθνπο, γηα ηελ εχθνιε θφξησζή ηνπο απφ ηνπο εξγάηεο ηνπ Γήκνπ. Πε δεκνηηθφ Ξξάζηλν Πεκείν φπνπ 
ππάξρεη αλάινγε δπλαηφηεηα κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη απεπζείαο απφ ηνπο Γεκφηεο ή απφ ην Γήκν 
θιαξηά γηα ηεκαρηζκφ ή άιιε θαηάιιειε δηαρείξηζε. Πηελ πεξίπησζε πνπ ηα θιαδηά πνπ κεηαθέξνληαη 
απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δεκφηεο ζε ρψξνπο πνπ έρεη νξίζεη ν Γήκνο γηα ηεκαρηζκφ θαη έρνπλ κηθξφ  φγθν 
ζε κέγεζνο (πρ έσο 2 δέκαηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ζε δηάκεηξν ην κηζφ κέηξν ην 
θαζέλα) θαη ε ειάρηζηε ρξέσζε ζα θαζνξίδεηαη εθάπαμ ζε επξψ. Γειαδή ν θαζέλαο κπνξεί λα 
πξνζέξρεηαη ζην ρψξν ηεκαρηζκνχ κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:  

i)  λα έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη  
ii) έρνληαο καδί ηνπ θαη επηδεηθλχνληαο-πξνζθνκίδνληαο ηελ αληίζηνηρε απφδεημε πιεξσκήο ηνπ 

αλάινγνπ ηέινπο (φπσο απηφ ζα θαζνξίδεηαη απφ ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ). 

β6) Δηδηθφηεξα, ηα θιαδηά ή ππνιείκκαηα θιαδέκαηνο θήπσλ κπνξνχλ λα ηεκαρίδνληαη επηηφπνπ κε ηνλ 
ζπξφκελν θιαδνηεκαρηζηή ηνπ Γήκνπ, ζε θάζε ηδηνθηεζία πνπ απηά παξάγνληαη θαη είηε λα 
επηζηξέθνληαη ζηνλ εθάζηνηε ηδηνθηήηε κε ηε κνξθή ηξίκκαηνο μχινπ (πρ. πξηνλίδη) εθφζνλ ην 
επηιέμεη, είηε νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο ηξίκκαηνο λα ζπιιέγνληαη θαη λα απνκαθξχλνληαη κε ηα κέζα 
θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ πξνο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ή δηάζεζε. Βαζηθή ζπληζηακέλε θαη 
πξνυπφζεζε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο απνηειεί: 

 i) ε έγθαηξε εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο γηα ηνλ θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκφ 
(ηνπιάρηζηνλ 10 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ελέξγεηα ηεο απνθνκηδήο, ηεκαρηζκνχ θαη 
απνκάθξπλζεο ησλ θιαδηψλ ή ππνιεηκκάησλ θιαδέκαηνο) ψζηε ζε θακία πεξίπησζε λα 
κείλνπλ ή λα ελαπνηεζνχλ απηά ζε ρψξνπο πνπ δελ επηηξέπεηαη (πρ. δεκνηηθνχο νδνχο, 
πιεζίνλ θαη πέξημ θάδσλ απνξξηκκάησλ, θιπ), Ξξφζηηκν 500 – 1000 επξψ.  

ii) Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φκσο γηα λα πινπνηεζεί θάζε ηέηνηα πξνγξακκαηηζκέλε 
ελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο είλαη λα πξνεγεζεί ε πιεξσκή δηπιφηππνπ 
παξαβφινπ (ηέινπο) ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία (κε ηίηιν πρ. απνθνκηδή 
αρξήζησλ/ππνιεηκκάησλ θιαδέκαηνο) ην νπνίν ζα απνζηέιιεηαη ή ζα 
θνηλνπνηείηαη ζηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο κε θάζε πξφζθνξν κέζν ΞΟΗΛ απφ 
θάζε αλάινγε ελέξγεηά ηεο.  

Ρν θφζηνο απηήο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο (ζξπκκαηηζκφο θιαξηψλ θιπ) θαζνξίδεηαη εθάπαμ σο 
ηέινο ζε επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξψηεο ψξαο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζξπκκαηηζκνχ 
ήηνη ηνπ ζπξφκελνπ θιαδνηεκαρηζηή) θαη θαηφπηλ ε ρξέσζε θαζνξίδεηαη σο ηέινο ζε επξψ γηα θάζε 
επηπιένλ ψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ζε θάζε πεξίπησζε. 
Απαγνξεχεηαη ε αλάκημε ησλ ππνιεηκκάησλ θιαδέκαηνο κε άιια απνξξίκκαηα, ζίδεξα θαη 
γεληθφηεξα πιηθά πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε βιάβε ή θαηαζηξνθή κεξψλ ηνπ 
θιαδνηεκαρηζηή. Ξξφζηηκν 500-1.500 επξψ. 

Πε άιιεο πεξηπηψζεηο (δειαδή πνζφηεηεο νγθσδψλ απνξξηκκάησλ κεγαιχηεξεο ησλ αλσηέξσ νξίσλ ησλ β1 
έσο β5), ηα παξαπάλσ απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη γηα δηάζεζε ζε ρψξνπο πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ 
ππεξεζία Θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο κε κέζα θαη έμνδα ηνπ εθάζηνηε ππεχζπλνπ. Πε πεξίπησζε 
αδπλακίαο ηνπ παξαγσγνχ ησλ αλσηέξσ απνξξηκκάησλ λα κεηαθέξεη κε ίδηα κέζα ηα ελ ιφγσ απνξξίκκαηα, ν 
ελδηαθεξφκελνο νθείιεη εγγξάθσο λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ πεξεζία Θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο θαη 
πξηλ απφ ηελ απνθνκηδή ησλ νγθσδψλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ, λα πξνθαηαβάιιεη ην πξνβιεπφκελν ηέινο 
απνθνκηδήο θαζψο θαη ην ηέινο δηάζεζεο αλά νγθψδεο αληηθείκελν (αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ, ην είδνο ηνπ 
θηι.) φπσο απηφ ζα θαζνξηζηεί κε εηδηθφηεξεο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη εθφζνλ απηφ δελ 
απαγνξεχεηαη απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ή ππνπξγηθέο απνθάζεηο (π.ρ. λνκνζεζία γηα ηα ηαηξηθά απφβιεηα, θιπ). 
γ) Ζ απνθνκηδή ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3.2 πεξίπησζε Α θαη Γ ηνπ παξφληνο 
θαλνληζκνχ (ππφινηπα πξνεξρφκελα απφ ηελ θχξηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα βηνκεραληψλ, κπάδα θηι) 
ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηνχλ, κε δηθά ηνπο κέζα θαη δηθή ηνπο επζχλε νη ηδηψηεο ή νη θνξείο απφ ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη ηα εηδηθά απνξξίκκαηα. Ν Γήκνο κπνξεί θαηά πεξίπησζε λα 
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε απνθνκηδήο ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ εθφζνλ έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ 
ππνδνκή λα εθηειέζεη ζρεηηθφ πξφγξακκα. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ πξηλ απφ ηελ 
απνθνκηδή λα έρνπλ θαηαβάιεη ην πξνβιεπφκελν ηέινο απνθνκηδήο αλά ηφλν ή  αλά θπβηθφ κέηξν θαζψο επίζεο 
θαη ην ηέινο δηάζεζεο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη θαηά πεξίπησζε κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ.  

ΑΔΑ: ΩΥΝΗΩ9Π-Ο5Β



 9 

 
δ) Ζ θαζαξηφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ. Όιεο νη εξγαζίεο πεξηζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο 
κηθξναπνξξηκκάησλ απφ ηα κέζα πξνζσξηλήο ελαπνζέζεσο ή ησλ κηθξναπνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε 
νδνχο, πιαηείεο, άιζε θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γεληθψο. Νη πεξηνρέο, ε ζπρλφηεηα θαη νη κέζνδνη θαζαξηζκνχ 
νξίδνληαη απφ ηνλ Γήκν, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα δηαζέζηκα κέζα. Γηα λα δηαηεξνχληαη 
νη εμσηεξηθνί ρψξνη θαζαξνί, ν Γήκνο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηεί (επηζθεπάδεη 
θαη αληηθαζηζηά) ζε θαηάιιειεο απνζηάζεηο εχρξεζηα δνρεία κηθξναπνξξηκκάησλ ή άιινπο εηδηθνχο θάδνπο 
ππνδνρήο απνξξηκκάησλ θαη κηθξναπνξξηκκάησλ ηα νπνία νθείιεη λα δηαηεξεί θαζαξά, απνθνκίδνληαο ην 
πεξηερφκελν ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  
 
ε) Ζ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο κε δηαινγή ζηελ πεγή ή άιιεο θαηάιιειεο κεζφδνπο, φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ην Λφκν 2939/2001 γηα ηελ «ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ», ην 
αλαζεσξεκέλν Ρνπηθφ Πρέδην Γηαρείξηζεο Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (Ρ.Π.Γ.Α.) ηνπ Γήκνπ 
Βέινπ-Βφραο (ΑΓΑ ΤΒ9ΟΥ9Ξ-ΡΔΡ), ην Ξεξηθεξεηαθφ Πρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ – Ξεξηθέξεηαο 
Ξεινπνλλήζνπ (Ξ.Δ.Π.Γ.Α) ζε ζπκθσλία µε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δζληθνχ Πρεδίνπ ∆ηαρείξηζεο Απνβιήησλ 
(ΔΠ∆Α), θαζψο θαη ηηο εμεηδηθεπµέλεο πξνηάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηα εηδηθά θαη ηα ελαιιαθηηθά ξεχµαηα. 
 
ζη) Ζ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα δξνκνιφγηα νρεκάησλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, 
(εκέξεο δηέιεπζεο απνξξηκκαηνθφξσλ), γηα ηα νρήκαηα ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, ηηο ηπρφλ αιιαγέο 
(πρ. ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο ππεξεζίαο) ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα θαη ινηπά κέζα ελεκέξσζεο ηνπ Γήκνπ. 
Ρα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα κε ηεξνχληαη, κφλν ζε πεξηπηψζεηο ππεξεζηαθψλ δπζρεξεηψλ (πρ. 
βιαβψλ νρεκάησλ ζπιινγήο, έιιεηςε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ, θιπ) ή γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (έληνλα 
θαηξηθά θαηλφκελα, θιπ). 
 
δ) Γηαηεξεί ηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζε θαιή θαηάζηαζε πξνβαίλεη ζε ζπρλφ πιχζηκν, απνιχκαλζε 
θαη ζπληήξεζε ηνπο.  
 
ε) Ζ ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο φηαλ απηφ απαηηείηαη ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, 
ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ή άιισλ έθηαθησλ θαη απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ.  
 
ζ) Ζ γλσζηνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 79 ηνπ Λ. 3463/06 (ΦΔΘ Ά 114/2006) 
ηνπ Λένπ Γεκνηηθνχ θαη Θνηλνηηθνχ θψδηθα.  
 
η) Δπί πιένλ ν Γήκνο κεξηκλά ψζηε:  

 Λα ζπκκεηέρεη ζε πξσηνβνπιίεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ  
 Λα πξνκεζεχεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλν εμνπιηζκφ  
 Λα ζπκβάιεη ζηελ ζπλερή θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ  
 Λα ζπκβάιεη ζηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ. 

 
θ) πνρξεψζεηο Δξγαδνκέλσλ Θαζαξηφηεηαο 
Νη εξγαδφκελνη ζηελ πεξεζία Θαζαξηφηεηαο πιένλ ησλ ππνρξεψζεσλ φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζην Θψδηθα 
ησλ Γεκνζίσλ παιιήισλ θαη ηελ επζπλείδεηε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, εηδηθφηεξα νθείινπλ: 

 Λα εθαξκφδνπλ ηνπ θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 
 Λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα αηνκηθήο αζθάιεηαο. 
 Λα δηαηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπ κεραληζκνχο αζθάιεηαο. 
 Λα παξαθνινπζνχλ ηα ζρεηηθά ζεκηλάξηα ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 
 Λα ζπλεξγάδνληαη  κε ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο θαη ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο γηα θάζε ζρεηηθφ δήηεκα πνπ 

αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηεο εξγαζία ηνπο.  
 
Άξζξν 7: Δμαηξέζεηο απφ ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ  
Όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Θ..Α. 69728/824 ‘’Κέηξα θαη φξνη γηα ηελ δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ’’ (ΦΔΘ Β 
358/1996), «Ν Γήκνο κπνξεί λα κε δέρεηαη δεκνηηθά απφβιεηα, εθηφο απφ ηα νηθηαθά, αλ – ιφγσ ηεο 
ζχλζεζεο, ηεο πνηφηεηαο ή ηεο πνζφηεηαο ηνπο – δελ είλαη δπλαηή ε απνθνκηδή, ε ζπιινγή θαη ε δηάζεζε ηνπο 
κε ηηο ππάξρνπζεο θάζε θνξά δπλαηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο».  
Ν Γήκνο δελ ππνρξενχηαη:  
1. Πηελ ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ – απνβιήησλ ηνπ άξζξνπ 3.3 θαη φζσλ ραξαθηεξίδνληαη σο 
‘’επηθίλδπλα’’ ή δηέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο φπσο:  

Α. Οαδηελεξγά απφβιεηα,  
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Β. Δθξεθηηθέο, εχθιεθηεο θαη δηαβξσηηθέο νπζίεο,  
Γ. Απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ εμαγσγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε κεηαιιεπηηθψλ πφξσλ,  
Γ. Γεσξγηθά ή θηελνηξνθηθά απφβιεηα ή ππνιείκκαηα γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, εληνκνθηφλσλ θηι,  

2. Πηελ ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ  
3. Πηελ άξζε θαη κεηαθνξά νγθσδψλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ εξγνζηαζίσλ θαη βηνηερληψλ, πνπ 
εγθαηαιείπνληαη ζε ηδησηηθνχο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.  
4. Ρν Ρκήκα Θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο δελ ππνρξενχηαη ζηελ δηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ πνπ 
εθρχλνληαη ζε δίθηπα απνρεηεχζεσλ, ζην έδαθνο θαη ζε πδάηηλνπο απνδέθηεο θαζψο θαη ηα αέξηα απφβιεηα 
πνπ εθπέκπνληαη ζηελ αηκφζθαηξα. Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία, ηελ επηζθεπή, ηελ ζπληήξεζε, ηνλ θαζαξηζκφ 
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη δηθηχνπ νκβξίσλ (πρ. ηζηκεληέλησλ απιάθσλ πνπ γεηηληάδνπλ κε ην νδηθφ δίθηπν, 
ηηο απνθξάμεηο ζηα θξεάηηα χδξεπζεο – απνρέηεπζεο, θιπ) αξκφδην είλαη ην Ρκήκα Δθηέιεζεο θαη Ππληήξεζεο 
Έξγσλ (Άξζξν 13, B3, §1 ηνπ Ν.Δ..).  
5. Πηνλ θαζαξηζκφ αιζψλ, πάξθσλ, πξναπιίσλ θαη πξαζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο θνξείο.  
6. Πηνλ θαζαξηζκφ ζηαζκψλ θαη γξακκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζηεγαζκέλνπο ή πεξηθξαγκέλνπο ρψξνπο, νη 
νπνίνη αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα, λνκή ή θαηνρή ζε θνξείο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο (πεξαζηηθά θαη Αζηηθά 
ιεσθνξεία, ΝΠΔ, θηι).  
7. Πηελ απνθνκηδή απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνπλ ηδησηηθνί θνξείο, νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ εθδειψζεηο ή 
κηζζψλνπλ ρψξνπο απφ θνξείο νη νπνίνη απαιιάζζνληαη ηεο θαηαβνιήο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ, ν Γήκνο κπνξεί 
εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη νη θνξείο απηνί παξέρνπλ πξνο ρξήζε ηα αθίλεηά ηνπο ζε ηδηψηεο -ππφρξενπο 
θαηαβνιήο ηειψλ – λα βεβαηψλεη ηα αληαπνδνηηθά ηέιε ζηνπο ελνηθηαζηέο ή ρξήζηεο ηνπ ρψξνπ. 
Πε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ιήςεο εθηάθησλ κέηξσλ γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο ή δηαθνπήο ησλ ρψξσλ 
δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (πρ. Σ. . Ρ. Α., ρψξνη απφζεζεο κπαδψλ θηι) ν Γήκνο, κεηά απφ ελεκέξσζε ησλ 
δεκνηψλ κε δεκνζίεπζε ζηνλ ηχπν, κπνξεί ηνπηθά ή ζπλνιηθά λα ηξνπνπνηεί ή θαη λα δηαθφπηεη ηα 
πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο κέρξηο φηνπ αξζνχλ ηα έθηαθηα ή επαλαιεηηνπξγήζνπλ νη ρψξνη δηάζεζεο. Πηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο ν Γήκνο ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επηβάξπλζεο ηεο πγείαο ησλ 
πνιηηψλ. 
Πε πεξίπησζε πνπ απεξγνχλ νη εξγαδφκελνη ηεο πεξεζίαο Θαζαξηφηεηαο ή φηαλ γεληθά δελ εθηειείηαη ε 
πξνγξακκαηηζκέλε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ ιφγσ πρ έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα, βιάβεο κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ ν Γήκνο ζα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο δεκφηεο κε αλαθνίλσζε απφ ηα ΚΚΔ. 
 
 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ: ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΘΑΡΝΗΘΩΛ - ΞΝΙΗΡΩΛ 
 
Γεληθά:  Θάζε πνιίηεο, δεκφηεο θαη Γεκνηηθή Αξρή νθείιεη λα ελαξκνληζηεί ζην δήηεκα δηαρείξηζεο ησλ 
απνξξηκκάησλ, κε ηξφπν πνπ είλαη πεξηβαιινληηθά νξζφο θαη ζχκθσλνο κε ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. θαη ηεο 
Διιεληθήο Λνκνζεζίαο φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη έσο θαη ζήκεξα. Ν Θαλνληζκφο Θαζαξηφηεηαο δχλαηαη 
λα έρεη πξσηίζησο ραξαθηήξα παηδεπηηθφ κε ηε ζπκκφξθσζε φισλ σο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαη ηα 
επηβαιιφκελα πξφζηηκα έρνπλ ραξαθηήξα απνηξεπηηθφ (απνηξνπή ξχπαλζεο πεξηβάιινληνο) θαη φρη 
εηζπξαθηηθφ. Δληνχηνηο, ζε φπνηεο παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ δελ πξνβιέπεηαη αληίζηνηρν πξφζηηκν 
ηφηε απηφ πξνηείλεηαη λα ηζνχηαη κε ην ειάρηζην πνζφ ησλ 100-200 € (αλάινγα κε ην εχξνο θαη ην είδνο ηεο 
παξάβαζεο θαη θαη’ εθηίκεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ επηιακβάλεηαη ηεο εθάζηνηε παξάβαζεο). Ρν πνζφ απηφ ζα 
ηξηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε πξψηεο ππνηξνπήο γηα θάζε παξάβαζε θαη ζα δεθαπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε 
δεχηεξεο ππνηξνπήο ή επηπιένλ ππνηξνπψλ πέξαλ ηεο δεχηεξεο. Ρν ίδην ζα ηζρχεη γεληθά γηα φιεο ηηο 
παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ κε εμαίξεζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ πνπ 
παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαη πεξηγξάθνπλ εηδηθφηεξα ηη ηζρχεη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο γηα θάζε παξάβαζε. 
Δηδηθφηεξα φπνπ ζην ηέινο θάζε παξαγξάθνπ, ε νπνία δχλαηαη λα πεξηγξάθεη κηα πεξίπησζε παξάβαζεο, 
αλαγξάθεηαη (πρ. Ξξφζηηκν 100-200 € επξψ) λνείηαη φηη ην πξφζηηκν απηφ επηβάιιεηαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε θαη κφλν φηαλ ππάξρεη δηαπηζησκέλε παξάβαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο ηνπ παξφληνο 
θαλνληζκνχ. 
 
 
Άξζξν 8: πνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά κε νγθψδε δεκνηηθά (αζηηθά) απνξξίκκαηα.  
8.1.Νη ππεχζπλνη γηα ηα απνξξίκκαηα απηά, ππνρξενχληαη λα γλσξίδνπλ ην εθάζηνηε πξφγξακκα απνθνκηδήο 
απνξξηκκάησλ πνπ ν Γήκνο έρεη θαηαξηίζεη γηα ηελ πεξηνρή ηνπο. Ρηο κέξεο θαη ψξεο δηέιεπζεο ησλ 
απνξξηκκαηνθφξσλ, νθείινπλ λα έρνπλ ζπζθεπαζκέλα ηα απνξξίκκαηα ηνπο ζε γεξνχο θαη αλζεθηηθνχο 
πιαζηηθνχο ζάθνπο, νη νπνίνη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αδηαπφηηζην θαη αδηαθαλέο (θαηά πξνηίκεζε 
καχξνπ ρξψκαηνο) πιηθφ, κε ηξφπν πνπ ζα εγγπάηαη ηελ ζηεγαλφηεηα ηνπ ζάθνπ, ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 50 
Σ 100 εθαηνζηψλ . Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε άιισλ εθηφο ησλ πξνεγνχκελσλ ζάθσλ π.ρ πνιχρξσκεο ζαθνχιεο 
πνιπθαηαζηεκάησλ, ραξηνθηβψηηα, αθάιππηα ή ξππαξά δνρεία θ.ι.π., γηα εμσηεξηθή ηειηθή ζπζθεπαζία ησλ 
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απνξξηκκάησλ γηα πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηνπο. Ν Γήκνο δηθαηνχηαη, ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ 
αληίζηνηρνπ ηδηνθηήηε, λα απνκαθξχλεη θαη λα θαηαζηξέςεη δνρεία ή παξεκθεξή πιηθά πνπ δελ είλαη ζχκθσλα 
κε φζα πεξηγξάθεθαλ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν. Νη ζάθνη απηνί ζα θιείλνληαη θαιά θαη κφληκα ζην επάλσ 
κέξνο ηνπο, ψζηε λα απνθεχγεηαη δηαζπνξά ή δηαξξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη ε εθπνκπή δπζνζκίαο. 
Ξξφζηηκν: 50,00 -100,00 €  
8.2 Πηηο πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρνπλ θάδνη Κεραληθήο Απνθνκηδήο Απνξξηκκάησλ (Κ.Α.Α.) νη ππεχζπλνη 
ππνρξενχληαη ή λα ηα πάλε ζηνλ πιεζηέζηεξν θάδν ή λα θπιάζζνπλ ηα πξνο απνθνκηδή απνξξίκκαηα θαιά 
ζπζθεπαζκέλα, ζε θαηάιιεινπο κε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ δελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζε γεηηνληθέο 
θαηνηθίεο θαη είλαη απξφζηηνη ζε θαηνηθίδηα δψα (π.ρ. βεξάληεο, απιέο, ππφγεηα, εηδηθνί απνζεθεπηηθνί ρψξνη) ησλ 
αληηζηνίρσλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο. Όπνπ δελ ππάξρνπλ ηέηνηνη ρψξνη νη ππεχζπλνη ελαπνζέηνπλ ηα πξνο απνθνκηδή 
κε νγθψδε απνξξίκκαηα, θαιά ζπζθεπαζκέλα, ζε πξνθαζνξηζκέλε ζέζε, πνπ ηνπο έρεη ππνδεηρηεί απφ ηελ 
ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. Ξξφζηηκν: 50,00 -100,00 €  
8.3 Νη ππεχζπλνη εθζέηνπλ ηα πξνο απνθνκηδή απνξξίκκαηα ζε θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο ή ζπκπηεζηή 
(press-container) ή άιιν κέζν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο, πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα 
ζηελ νηθία ή ηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε ηνπο, ΙΗΓΝ ΞΟΗΛ ΡΖΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΔΛΖ ΩΟΑ ΓΗΔΙΔΠΖΠ 
ΡΝ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ (θαηά πξνηίκεζε βξαδηλέο ψξεο κεηά ηηο 21:00) θαη φρη εκέξεο πνπ δελ 
πξαγκαηνπνηείηαη (κε βάζε ην πξφγξακκα) απνθνκηδή, ή αθφκα ρεηξφηεξα, ακέζσο κεηά ηελ δηέιεπζε ηνπ 
απνξξηκκαηνθφξνπ. Δθφζνλ ν φγθνο ησλ απνξξηκκάησλ ππεξβαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πξνζσξηλψλ κέζσλ, 
νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία Θαζαξηφηεηαο λα ηα ελαπνζέηνπλ ζε 
πξνθαζνξηζκέλε ζέζε, κέξα θαη ψξα πνπ ηνπο έρεη ππνδεηρζεί απφ ηελ δηεχζπλζε. Ξξφζηηκν: 30,00 €  
8.4 Πε πεξίπησζε πνπ εθαξκφδεηαη ζε θάπνηεο πεξηνρέο π.ρ. εκπνξηθφ θέληξν, ε λπρηεξηλή απνθνκηδή 
απνξξηκκάησλ, ηα απνξξίκκαηα ζε απηέο δελ ζα εθηίζεληαη γηα απνθνκηδή λσξίηεξα απφ ην επίζεκν βξαδηλφ 
θιείζηκν ηεο αγνξάο. Ξξφζηηκν: 50,00 €  
8.5 Ρα ελ ιφγσ εζσηεξηθά κε νγθψδε απνξξίκκαηα (πιελ εθείλσλ γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη πξφγξακκα 
αλαθχθισζεο) κε ηελ ζπζθεπαζία πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο (παξάγξαθνο 8.1) ζα πξέπεη λα ηα 
ηνπνζεηνχλ απνθιεηζηηθά κέζα ζε θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο ή ζπκπηεζηή (press-container) ή άιιν κέζν 
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηελ νηθία ηνπο ή ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηέγε, ηνλ 
νπνίν νθείινπλ λα μαλαθιείλνπλ θαιά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα, φηη ν θάδνο κπνξεί λα ρσξέζεη ηα 
απνξξίκκαηα θαη ζπγρξφλσο λα θιείζεη νκαιά ην θαπάθη ηνπ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν θάδνο απηφο δελ κπνξεί λα 
ρσξέζεη άιιν ζάθν θαη ζπγρξφλσο λα θιείζεη νκαιά, ηα απνξξίκκαηα απηά κεηαθέξνληαη ζηνλ πιεζηέζηεξν 
θάδν πνπ κπνξεί λα ηα δερηεί. Ξξφζηηκν: 50,00-100,00 € Πε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο έηνπο ην πξφζηηκν 
δηπιαζηάδεηαη  
8.6 Νη θάδνη απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε ην θαπάθη ηνπο θαη λα παξακέλνπλ θιεηζηνί κεηαμχ 
ηεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηεο απνθνκηδήο απηψλ απφ ηα ζπλεξγεία θαζαξηφηεηαο 
ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα απνθιείεηαη ε είζνδνο ζ’ απηά εληφκσλ θαη πνληηθψλ θαζψο θαη ε παξαβίαζε ηνπο απφ ηα 
αλαδεηνχληα ηξνθή δψα (ζθχινη, γάηεο). 8.7 Απαγνξεχεηαη ε απφζεζε ζάθσλ απνξξηκκάησλ ή απνξξηκκάησλ 
κεγάισλ δηαζηάζεσλ κέζα ζηα θαιαζάθηα κηθξναπνξξηκκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε απηψλ είλαη 
απνθιεηζηηθά γηα ηνπνζέηεζε κηθξναπνξξίκκαησλ. Ξξφζηηκν: 50,00-100,00 € 
8.8 Πηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 7, (απεξγίεο θ.α.) νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα θπιάζζνπλ ηα 
πξνο απνθνκηδή απνξξίκκαηα θαιά ζπζθεπαζκέλα ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο πνπ δελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα 
ζε γεηηνληθέο θαηνηθίεο θαη είλαη απξφζηηνη ζε θαηνηθίδηα δψα (πρ βεξάληεο, απιέο, ππφγεηα ησλ αληηζηνίρσλ 
ηδηνθηεζηψλ ηνπο). Ξξφζηηκν: 50,00-100,00 € 
 
 
Άξζξν 9: πνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά νγθψδε δεκνηηθά (αζηηθά) απνξξίκκαηα  
9.1 Ρα απνξξίκκαηα απηά δελ εγθαηαιείπνληαη νπνπδήπνηε αιιά παξαιακβάλνληαη απφ ηνλ Γήκν κε ηηο 
επηθπιάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. β (δει. εθ’ φζνλ απηά δελ είλαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο) θαηφπηλ επηθνηλσλίαο 
ησλ ππεπζχλσλ ηδησηψλ, θνξέσλ, νξγαληζκψλ, θιπ.,  (θαη γεληθά φισλ ησλ ελ δπλάκεη παξαγσγψλ 
απνβιήησλ) κε ηελ πεξεζία Θαζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο (email: 
kathariotita@1306.syzefxis.gov.gr) Ξξφζηηκν: 500,00-1.000,00 € (θαηφπηλ εηζήγεζεο θαη αλάινγεο έθζεζεο 
παξάβαζεο ηεο ππεξεζίαο). 
9.2 Πηελ αλσηέξσ πεξίπησζε νη εθάζηνηε ππεχζπλνη ππνρξενχληαη:  
Α. Λα κελ εθζέηνπλ ηα νγθψδε απνξξίκκαηα νπνηεδήπνηε παξά κφλνλ ηελ εκέξα θαη ιίγν πξηλ ηελ ψξα πνπ 
ηνπο αλαθνηλψζεθε φηη ζα πεξάζεη ην εηδηθφ απνξξηκκαηνθφξν, θαη λα ηα ηνπνζεηεζνχλ έηζη ψζηε λα κελ 
εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία ησλ πεδψλ ή νρεκάησλ θαη λα είλαη επρεξήο ε απνθνκηδή ηνπο. Ρν ζεκείν 
ηνπνζέηεζεο ηνπο ζα βξίζθεηαη ζην πεδνδξφκην κπξνζηά απφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπο (ή γηα πεξίπησζε 
πεδνδξφκνπ ζην φξην ηεο νηθνδνκηθήο ηνπο γξακκήο) ή ζηνλ πιεζηέζηεξν θάδν απνξξηκκάησλ Ξξφζηηκν: 
500,00-1.000,00 €. 
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Β. Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε, ελαπφζεζε ή εγθαηάιεηςε αληηθεηκέλσλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, εθηφο ησλ ρψξσλ 
εθείλσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή. Ξξφζηηκν: 500,00-1.000,00 € 
 
Άξζξν 10: Ξξντφληα θεπεπηηθψλ εξγαζηψλ 10.1 Ρα θχιια, μεξά άλζε, ππφινηπα θαζαξηζκνχ θήπσλ, 
γθαδφλ θιπ., εάλ κελ έρνπλ κηθξφ φγθν θαη βάξνο ζπζθεπάδνληαη ζε αλζεθηηθνχο πιαζηηθνχο ζάθνπο θαη 
ηνπνζεηνχληαη εληφο ησλ θάδσλ φπσο ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα, εάλ δε, έρνπλ κεγάιν φγθν, αθνινπζείηαη ε 
δηαδηθαζία απνθνκηδήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ έπεηηα απφ επηθνηλσλία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ηελ αξκφδηα 
πεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 (κε ηηο επηθπιάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. β. ) 
10.2 Ρα ππφινηπα θνπήο δέληξσλ, ζάκλσλ, θιαξηά θιπ ζπζθεπάδνληαη ζε ειαθξά δεκάηηα, δεκέλα κε 
αλζεθηηθφ ζρνηλί ή ζχξκα, γηα ηελ εχθνιε θφξησζε ηνπο. Γηα ηνλ ρξφλν πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο πξνο 
απνθνκηδή εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 (κε ηηο επηθπιάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. β. ). 
10.3 πφινηπα ρψκαηνο θαη θνπξνρψκαηνο απνκαθξχλνληαη ππνρξεσηηθψο απφ ηνπο ππεπζχλνπο κε ηα δηθά 
ηνπο κέζα. Απαγνξεχεηαη ε αλάκεημε ηνπο κε νηθηαθά απνξξίκκαηα ή ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε ηνπο . Ξξφζηηκν: 
200,00-400,00 € 
 
Άξζξν 11: πνρξεψζεηο ππεπζχλσλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ  
11.1 Ν Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηε ζπιινγή ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 3.2. (δει. 
απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θχξηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα βηνηερληψλ θιπ). Γηα ην ιφγν απηφ νη 
ππεχζπλνη ππνρξενχληαη (κε ηελ εμαίξεζε ηεο παξ.6 γ.) λα απνκαθξχλνπλ ηα παξαγφκελα εηδηθά απηά 
απνξξίκκαηα κε δηθά ηνπο κέζα θαη λα ηα δηαζέζνπλ ζε λφκηκα αδεηνδνηεκέλνπο γηα ην ζθνπφ απηφ ρψξνπο. 
Δπίζεο ππνρξενχληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα θπιάζζνπλ ηα απνξξίκκαηα απηά εηδηθά 
ζπζθεπαζκέλα, ζηα πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο θαη λα κελ ηα εθζέηνπλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 
Ξξφζηηκν: 500,00-1.000,00 € 
11.2 Δηδηθά, ηα απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο θαη γεληθά νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 
(κπάδα θαη άιια άρξεζηα αδξαλή πιηθά) κεηαθέξνληαη κε επζχλε ηνπ ππφρξενπ ζηνπο εηδηθνχο ρψξνπο πνπ 
επίζεκα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ρψξνη ππνδνρήο κπαδψλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ πεξεζία Θαζαξηφηεηαο 
& Αλαθχθισζεο. Απηά απαγνξεχεηαη:  
Α. Λα απνηίζεληαη, έζησ θαη πξνζσξηλά, ζην πεδνδξφκην αιιά λα απνκαθξχλνληαη άκεζα Ξξφζηηκν: 50,00€  
Β. Λα εθηίζεληαη ή εγθαηαιείπνληαη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, ζε αθάιππηνπο ρψξνπο εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ, φπσο 
παξπθέο νδψλ, νηθφπεδα, πάξθα, άιζε, δάζε, ρεηκάξξνπο, ξέκαηα, θιπ νπφηε δεκηνπξγνχλ ζνβαξέο εζηίεο 
ξχπαλζεο θαη πξνθαινχλ ηδηαίηεξε ππνβάζκηζε ζην πεξηβάιινλ. Πε ηδησηηθνχο ρψξνπο επηηξέπεηαη, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. Πηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιινληαη νη 
πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 119 ηνπ Λ.1892/90 θαη νη πξνβιεπφκελεο άιιεο θπξψζεηο πέξα απφ ην 
αθφινπζν πξφζηηκν. Ξξφζηηκν: 100,00€  
11.3 Ρα απνξξίκκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ.3.3 (δει γεσξγηθά θάξκαθα, εθξεθηηθά, ξαδηελεξγά θ.ι.π), 
θπιάζζνληαη απνθνκίδνληαη θαη δηαηίζεληαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ ππφρξεσλ .Ξξφζηηκν: 100,00€  
 
Άξζξν 12: Ηαηξηθά Απφβιεηα (Η.Α.)  
12.1 Θάζε θάηνρνο Η.Α. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξηζκ. ΖΞ 37591/2031/2003 Θ..Α ησλ πνπξγψλ 
Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο-Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο 
θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ-Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ-γείαο θαη Ξξφλνηαο-Γεσξγίαο πεξί <<Κέηξσλ θαη 
Όξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηαηξηθψλ απνβιήησλ απφ πγεηνλνκηθέο κνλάδεο>> ππνρξενχηαη:  
Α. Λα εμαζθαιίδεη ν ίδηνο ηε ζπιινγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, αμηνπνίεζε, επεμεξγαζία ή δηάζεζε ηνπο 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αλψηεξνπ απφθαζεο ή Β. Λα παξαδίδεη ηα απφβιεηα ζε θπζηθφ ή λφκηκν 
πξφζσπν, ζην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα (ζπιινγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, αμηνπνίεζε, επεμεξγαζία 
ή δηάζεζε) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αλσηέξνπ απφθαζεο.  
12.2. Θάζε γεηνλνκηθή Κνλάδα φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο αλσηέξσ απφθαζεο έρεη ηελ ππνρξέσζε 
λα θαηαξηίδεη <<Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Γηαρείξηζεο Δ.Η.Α.>> πνπ ζα εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην Ξεξηθεξεηαθφ 
Πχζηεκα γείαο (ΞΔΠ).  
12.3. Απφ ηα ηαηξηθά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ έθαζηε πγεηνλνκηθή κνλάδα, ζχκθσλα κε ηελ 
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 ηεο ζρεηηθήο Θ..Α., ν Γήκνο 
ζπιιέγεη ηα: Ηαηξηθά Απφβιεηα Αζηηθνχ Σαξαθηήξα (ΗΑ-ΑΣ) πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά απφβιεηα (φπσο 
απηά αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 1 ηεο ζρεηηθήο ΘΑ). Ζ δηάζεζε ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο Ζ δηάζεζε ησλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ ακηγψο 
Κνιπζκαηηθνχ Σαξαθηήξα (Δ.Η.Α.-Κ.Σ.) πνπ έρνπλ ππνζηεί επηηπρή θαη πιήξε απνζηείξσζε, ψζηε λα 
πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά απφβιεηα φζνλ αθνξά ην κηθξνβηαθφ ηνπο θνξηίν θαη εθφζνλ ηεξνχληαη απζηεξά 
νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, 
γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ην θνξέα ιεηηνπξγίαο ηνπ Σψξνπ γεηνλνκηθήο Ραθήο Απνξξηκκάησλ, (ΓΗ.Α.Γ.ΚΑ. 
Α.Δ.)  
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12.4 Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ ζπζθεπαζκέλσλ 
ζε θίηξηλεο, θφθθηλεο ή πξάζηλεο ζαθνχιεο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπαζία ή ζε ρχδελ κνξθή. 
12.5 Απαγνξεχεηαη ε αλάκεημε Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ (επεμεξγαζκέλα ζε κε αλαγλσξίζηκε κνξθή 
ή κε επεμεξγαζκέλα) κε ηα Ηαηξηθά Απφβιεηα Αζηηθνχ Σαξαθηήξα ζε θνηλή ζπζθεπαζία ή ζε ρχδελ κνξθή 
ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ.  
Πηνπο παξαβάηεο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ επηβάιινληαη ην αθφινπζν πξφζηηκν. Ξξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ: ΑΛΑΘΘΙΩΠΖ 
 
Πηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη λα αλαθπθιψλεηαη έσο θαη ην 70-80% ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ ζε 
θάζε ρψξα – κέινο ηεο ΔΔ. Πηφρνο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη ε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ πξηλ ηελ 
ηειηθή ηνπο δηάζεζε, ελζαξξχλνληαο ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε θαη ηελ πξνψζεζε 
ησλ ζπζηεκάησλ αλαθχθισζεο αμηνπνίεζεο, θαζψο θαη ηελ πεξηβαιινληηθά αζθαιή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ. 
Νη ππεχζπλνη θαζαξηφηεηαο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 2 θαη γεληθά φινη νη θάηνηθνη έρνπλ ηελ 
ππνρξέσζε λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ.  
 
i) Πθνπνί 
Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη άιισλ πξντφλησλ 
ζηνρεχεη: 
α)  Πηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ θαη ηελ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπο πξηλ απφ ηελ ηειηθή 

ηνπο δηάζεζε. 
β) Πηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ζπζηεκάησλ αλαθχθισζεο – αμηνπνίεζεο. 
γ) Πηελ αλάιεςε επζπλψλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο (δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο). 
δ) Πηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ σο βαζηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

παξαπάλσ ζηφρσλ. 
ii) Θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο 
Ν Γήκνο ζχκθσλα κε ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ππνρξενχηαη απηνηειψο ή θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο 
θνξείο, λα θαηαξηίδεη θαη λα πινπνηεί πξνγξάκκαηα ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη δηαινγήο ζηελ 
πεγή θαη αλαθχθισζεο. Δλεκεξψλεη, επαηζζεηνπνηεί θαη ελεξγνπνηεί ηνπο πνιίηεο φηη φινη έρνπκε ηελ 
ππνρξέσζε λα ζπκβάιινπκε ζηελ θαιχηεξε πινπνίεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ. 
Ξξνγξάκκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ: 
Πηελ Διιάδα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ ηζρχεη ν Λφκνο 2939/2001 
(ΦΔΘ 179 Α) «Ππζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ – ίδξπζε 
Δζληθνχ Νξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ππζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Ξξντφλησλ (ΔΝΔΓΠΑΞ)», ζχκθσλα κε 
ηνλ νπνίν νη Ν.Ρ.Α. ππνρξενχληαη κφλνη ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο λα θαηαξηίδνπλ θαη λα πινπνηνχλ 
πξνγξάκκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Κεηέπεηηα εθδφζεθαλ Ξξνεδξηθά Γηαηάγκαηα γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε φισλ ησλ εηδψλ απνβιήησλ. Ν Γήκνο καο ζα εθηειεί νινθιεξσκέλν πξφγξακκα 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε φια ηα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο. Γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ν Γήκνο επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε 
ηνπο επαγγεικαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο ηεο πφιεο, ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, ηηο νηθνινγηθέο 
θηλήζεηο, ηηο καζεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο θαη άιινπο θνξείο. 
Δηδηθφηεξα ν Γήκνο καο έρεη αλαπηχμεη ή δχλαηαη λα αλαπηχμεη ηα εμήο: 

 ΑΛΑΘΘΙΥΠΖ ΠΠΘΔΑΠΗΥΛ ΚΔΠΥ ΡΥΛ ΚΞΙΔ ΘΑΓΥΛ 
Ρν .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ., κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 10645/20-2-2003 ππνπξγηθή ηνπ απφθαζε (ΦΔΘ 391/2003), εγθξίλεη ην 
Πχζηεκα Ππιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ππζθεπαζηψλ (ΠΠΔΓ-ΑΛΑΘΘΙΥΠΖ), πνπ νξγαλψλεη ε Δ.Δ.Α.Α. 
(Διιεληθή Δηαηξία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο) θαη αθνξά ηε ζπιινγή, ηε κεηαθνξά, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 
θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ ησλ ζπζθεπαζηψλ. Πηνπο κπιε θάδνπο απνξξίπηνληαη:. 
1.Γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο απφ: λεξφ, αιθννινχρα πνηά, ρπκνχο, αλαςπθηηθά, βαδάθηα ηξνθίκσλ θαη ινηπά, νη 
ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο απφ δεκεηξηαθά, πίηζεο, κπηζθφηα, δάραξε, απνξξππαληηθά, νδνληφθξεκεο, 
ραξηνζαθνχιεο, θ.α., ηα ραξηνθηβψηηα απφ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ειεθηξνληθέο θαζψο θαη ην έληππν ραξηί 
(εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία θ.ιπ.). 
2.Ξιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο: κπνπθάιηα λεξνχ, αλαςπθηηθά, γηανχξηηα, ιάδη, θηικ πεξηηπιίγκαηνο, απνξξππαληηθά, 
είδε θαζαξηζκνχ, ζακπνπάλ, αθξφινπηξα, νδνληφθξεκεο, απνζκεηηθά, πιαζηηθέο ζαθνχιεο θ.α. 
3. Κεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο θνλζεξβψλ, αινπκηλίνπ απφ αλαςπθηηθά, κπχξεο, γάια εβαπνξέ, ηφλν, θαθέ, 
ηνκαηνπνιηφ, έηνηκα θαγεηά θ.α. 
β. ΘΑΦΔ θάδνπο ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνδνκήζηκσλ αζηηθψλ απνβιήησλ. 
Πηνπο θαθέ θάδνπο απνξξίπηνληαη 

 ΝΗΘΗΑΘΑ ΒΗΝΑΞΝΒΙΖΡΑ:  
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Απνηεινχλ ην νξγαληθφ θιάζκα ησλ βηναπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη ζηηο νηθίεο (ή θαη 
ζε δεκφζηνπο ρψξνπο ζηε πεξίπησζε ησλ απνβιήησλ θήπσλ) θαη δηαθξίλνληαη ζε: 
- Απφβιεηα ηξνθψλ: πεξηιακβάλεη ηξφθηκα πνπ απνξξίπηνληαη γηαηί δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζφινπ ή 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελ κέξεη θαηά ηελ παξαζθεπή γεπκάησλ εληφο ησλ νηθηψλ. 
- Ξνζφηεηεο θξέζθσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ. 

 ΒΗΝΑΞΝΓΝΚΖΠΗΚΑ ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ:  
Ξξνέξρνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη σο θέληξα δηαζθέδαζεο, αλαςπρήο, εζηίαζεο, 
supermarket, θιπ. Δηδηθφηεξα:  
- Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο: Super markets, αγνξέο ηξνθίκσλ, θιπ. 
- Γηάθνξεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο: Δπηρεηξήζεηο ζε δξφκνπο θαη εκπνξηθά θέληξα 
- Δζηίαζεο – δηαζθέδαζεο: Μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, θέληξα δηαζθέδαζεο 
-Δθπαίδεπζε: Δθπαηδεπηήξηα, ζρνιεία 
- Γξαθεία θαη ππεξεζίεο: Γεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα 
-γεία θαη Θνηλσληθή κέξηκλα: Λνζνθνκεία (Θ..), ηαηξηθά θέληξα, ηαηξεία, θέληξα πεξίζαιςεο. 

 ΘΑΓΝΠ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ κε ζπζθεπαζίαο θαη αλαθπθιψζηκσλ ζπζθεπαζίαο απφ αζηνρία 
δεκνηψλ γηα κεραληθή αλάθηεζε ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα, πνπ ζα δξα επηβνεζεηηθά ζηνπο κπιε θάδνπο. 
Πηνπο θάδνπο απηνχο απνξξίπηνληαη αλαθπθιψζηκα πιηθά κε ζπζθεπαζίαο. Δηδηθφηεξα: 
- ιηθά δνκηθψλ θαηαζθεπψλ (κνλσηηθά, θειηδφι, γπςνζαλίδεο, ραξηφληα θ.ιπ.) 
- Δμαξηήκαηα πδξαπιηθψλ θαη αξδεπηηθψλ πιηθψλ 
- Ονχρα, πθάζκαηα 
- Απφβιεηα λεθξνηαθείσλ 

 ΞΝΓΔΗΝΠ θάδνπο:  
Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ, θαη σο θάδνη 
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. 

 ΑΡΝΚΗΘΝΠ θάδνπο:  
Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο πξνκήζεηαο αηνκηθψλ θάδσλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ, είηε απφ ην 
Γήκν, είηε απφ επηρεηξήζεηο ή λνηθνθπξηά κε δηθά ηνπο έμνδα, ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη 
αηζζεηήξαο (micro chip) πνπ ζα εθπέκπεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην επίπεδν πιεξφηεηαο, ηελ ζέζε θαη ην 
βάξνο ηνπ . Ρα ζηνηρεία απηά ζα επεμεξγάδνληαη απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία ηνπ Γήκνπ κε ζθνπφ ηελ βέιηηζηε 
απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλεηαη ν ρξφλνο απνθνκηδήο ιφγσ ηεο επειημίαο ηνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δξνκνινγίσλ θαζψο θαη εμνηθνλφκεζε θφζηνπο. Νη αηνκηθνί θάδνη ζα θπιάζζνληαη ζε 
ηδησηηθφ ρψξν θαη ε απνθνκηδή ηνπο ζα γίλεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην Γήκν. Ν ηδηνθηήηεο ηνπ Αηνκηθνχ 
θάδνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπ θαζψο θαη γηα ηνλ θέξνληα εμνπιηζκφ ηνπ . 

 ΣΥΟΝΠ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖΠ ΣΑΟΡΝΘΝΡΥΛ (ΠΡΑΛΡ):  
Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο εηδηθψλ θαηαζθεπψλ (ΠΡΑΛΡ) ζε δηάθνξα κέξε ηνπ 
Γήκνπ, ζηηο νπνίεο ζα ηνπνζεηνχληαη ηα ραξηφθνπηα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαθχθισζε. 

 ΠΙΙΝΓΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΑΛΡΑΞΝΓΝΡΗΘΖΠ ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΠΠΘΔΑΠΗΥΛ 
«ΑΛΡΑΞΝΓΝΡΗΘΖ ΑΛΑΘΘΙΥΠΖ» 

Ζ «ΑΛΡΑΞΝΓΝΡΗΘΖ ΑΛΑΘΘΙΥΠΖ» εγθξίζεθε κε ηελ πνπξγηθή Απφθαζε νηθ.193471 (ΦΔΘ 2711 
Β]/31.12.2008). Πχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ζα δξαζηεξηνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. Πηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία 
νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ αληαπνδνηηθήο αλαθχθισζεο κε ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ πςειήο ηερλνινγίαο γηα 
ηελ αλαθχθισζε ησλ πιαζηηθψλ, κεηαιιηθψλ, γπάιηλσλ ζπζθεπαζηψλ θαη ραξηηνχ-ραξηνληνχ, πξνζθέξνληαο 
αληαπνδνηηθφ θίλεηξν ζηνπο θαηαλαισηέο. Ρν ζχζηεκα επηπιένλ ζα αλαπηχμεη εηδηθέο δξάζεηο γηα ηελ 
πηζηνπνίεζε θαη ηε ζπιινγή Βηνκεραληθψλ θαη Δκπνξηθψλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ θαη εηδηθφηεξα πιαζηηθήο, 
ράξηηλεο θαη μχιηλεο ζπζθεπαζίαο. Πε Θέληξα Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκεία, 
φπνπ ππάξρεη κεγάιε πξνζέιεπζε θφζκνπ, φπσο πιαηείεο θαη θεληξηθά ζεκεία ηνπ Γήκνπ, νη θαηαλαισηέο 
επηζηξέθνπλ πιηθά ζπζθεπαζηψλ κε παξνρή αληαπνδνηηθνχ αληηηίκνπ. 
 
Άξζξν 13: πνρξεψζεηο  ππεπζχλσλ ζρεηηθά κε ηελ Αλαθχθισζε 
 
13.1 Ν Γήκνο Βέινπ-Βφραο ν νπνίνο εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο, ππνρξενχηαη ζηελ: 
1. Γλσζηνπνίεζε ζηνπο θαηνίθνπο κε εηδηθά θπιιάδηα, ηαθηέο αλαθνηλψζεηο θαη δηαθεκηζηηθά κελχκαηα γηα 

ηελ χπαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο. 
2. Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε 
3. Δλίζρπζε θαη ζπλεξγαζία κε εζεινληηθέο νκάδεο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 
Δμαίξεζε απφ ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ: 
Ν Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ:  
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Α. Άκεζε απνθνκηδή Αλαθπθιψζηκσλ ιηθψλ ηα νπνία είλαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. Ζ απνθνκηδή ηνπο 
πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλελλφεζεο κε ην αξκφδην ηκήκα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη 
κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα εκεξψλ. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ν ππεχζπλνο ππνρξενχηαη λα ηα κεηαθέξεη 
κφλνο ηνπ γηα δηάζεζε ζε Θέληξα Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ ιηθψλ Θ.Γ.Α.., ή ζε άιιεο ζρεηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο φπσο πρ. Ξξάζηλα Πεκεία ηνπ Γήκνπ ή αθφκε θαη φκνξσλ Γήκσλ κέζσ δηαδεκνηηθψλ 
ζπλεξγαζηψλ.  

Β. Ππιινγή Αλαθπθιψζηκσλ ιηθψλ ηα νπνία είλαη αλακηγκέλα κε ζθνππίδηα θαη δηάθνξα άιια πιηθά φπσο 
λάηινλ, θειηδφι θ.α. Νη ππεχζπλνη-πνιίηεο πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα είλαη θαζαξά ήηνη ην θάζε πιηθφ λα 
είλαη μερσξηζηά απφ άιια θαη ρσξίο άιιεο πξνζκίμεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ 
πεξαηηέξσ δηαρείξηζή ηνπο ή ηελ έληαμή ηνπο ζην θαηάιιειν ξεχκα αλαθχθισζεο. 

 
13.2 πνρξεψζεηο ππεπζχλσλ-πνιηηψλ  ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε 
Ν Γήκνο πξνσζεί πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο θαη δηαινγήο ζηελ πεγή γηα ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ αλάθηεζε 
πξψησλ πιψλ, ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ. Νη ππεχζπλνη θαζαξηφηεηαο, 
φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 2 θαη γεληθά φινη νη θάηνηθνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπκβάινπλ ζηελ 
θαιχηεξε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ.  
Νη ππεχζπλνη, κεηά ηελ ελεκέξσζε ηνπο θαη ηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ ζηε πεξηνρή ηνπο, νθείινπλ λα 
ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη λα αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα 
ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ησλ πξνο αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ. Νη ππεχζπλνη θαη γεληθά φινη νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ 
νθείινπλ λα ζπκβάινπλ θαη λα νδεγήζνπλ φια ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά απφ ην ζπίηη θαη ηε δνπιεηά ζηνπο 
ζσζηνχο θάδνπο αλαθχθισζεο θαη ζε μερσξηζηά ξεχκαηα αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, εθ’ φζνλ ζηελ πεξηνρή ηεο 
Γεκνηηθήο ή Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο ιεηηνπξγεί ην πξφγξακκα αλαθχθισζεο θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 
δηαηάμεηο θαη ηνλ ηξφπν ζπιινγήο θαη απφξξηςεο ησλ πξνο αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ. Δηδηθφηεξα, νθείινπλ 
λα κελ αλακεηγλχνπλ κε ηα ζπλήζε απνξξίκκαηα φζα πξντφληα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ γπαιί, ραξηί, 
αινπκίλην θαη πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο, αιιά λα ηα δηαρσξίδνπλ θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ κφλν ζηνπο εηδηθνχο κπιε 
θάδνπο ηεο αλαθχθισζεο, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πεξηζπιινγήο πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή ηνπο. 
Απαγνξεχεηαη απζηεξά λα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο νηηδήπνηε πέξα απφ ηα 
αλαθπθιψζηκα πιηθά. Δπίζεο απαγνξεχεηαη λα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο θαθέ (θνκπνζηνπνίεζε) θαη πξάζηλνπο  
θάδνπο (ζχκκηθηα), απνξξίκκαηα πνπ δελ είλαη θαηάιιεια ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ 
ηνπ θαλνληζκνχ. Πηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο 
παξάβαζεο, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, θαζψο θαη ε επηζηξνθή ησλ ζθνππηδηψλ απφ ην 
Γήκν ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπο, γηα επαλαδηαινγή & επαλαηνπνζέηεζε ζηνπο θαηάιιεινπο θάδνπο. Ξξφζηηκν: 
100,00 – 1.000,00€ 
 
13.3 Θάζε λέν πξφγξακκα δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη νιηγφκελε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, κε παξάιιειε 
ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη παξνρή νδεγηψλ ζηνπο πνιίηεο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο, ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ, ζε θάζε πεξηνρή 
πνπ εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα, νη ππεχζπλνη θαζαξηφηεηαο φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 θαη γεληθά 
φινη νη θάηνηθνη, επαγγεικαηίεο θαη επηζθέπηεο, ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο ηνπ θαλνληζκνχ θαη ηηο νδεγίεο ησλ ππεξεζηψλ. Πε φζνπο δε ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο 
δηαινγήο θαη ζπιινγήο ησλ πιηθψλ θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ν Γήκνο ζα επηβάιεη ηηο αληίζηνηρεο θπξψζεηο. Ξξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.4  Δηδηθφηεξα γηα ηελ αλαθχθισζε ραξηνθηβσηίσλ ζην Γήκν:  
Πηηο επηρεηξήζεηο (super market, εκπνξηθά, Θ..Δ. θ.η.ι.) πνπ ν φγθνο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ είλαη κεγάινο 
(άλσ ησλ 300 θηιψλ αλά εβδνκάδα), πξέπεη νη ππεχζπλνη λα ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ φγθν ηνπο, πξηλ ηα πιηθά απηά 
νδεγεζνχλ γηα αλαθχθισζε, λα ηα ζπιιέγνπλ μερσξηζηά απφ ηα άιια απνξξίκκαηα θαη λα ηα κεηαθέξνπλ ζην 
ζεκείν ζπιινγήο πνπ έρεη νξίζεη ν Γήκνο. Ξξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.4.1 Ρα ραξηνθηβψηηα πξέπεη λα δεκαηνπνηνχληαη, θαη λα είλαη πνιχ θαιά ζπζθεπαζκέλα, ζπκπηεζκέλα θαη 
δεκέλα, ψζηε λα θαηαιακβάλνπλ ηνλ ειάρηζην δπλαηφ φγθν, λα πξνθαινχλ ηε κηθξφηεξε δπλαηή αηζζεηηθή 
φριεζε θαη λα κε δηαζθνξπίδνληαη. Κεγάιεο πνζφηεηεο απφ πιαζηηθά ή γπάιηλα κπνπθάιηα λα ζπζθεπάδνληαη 
καδί θαη λα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο κπιε θάδνπο αλαθχθισζεο (πρ. ηχπνπ θακπάλαο-θψδσλεο) 
ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πξφγξακκα πεξηζπιινγήο, ή θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο ζε εηδηθφ ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηφο 
ηνπο. Δπίζεο απαγνξεχεηαη λα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο θαθέ, κπιέ θαη πξάζηλνπο θάδνπο, απνξξίκκαηα πνπ δελ 
είλαη θαηάιιεια ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Πηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο ζα 
επηβάιιεηαη πξφζηηκν πνπ ζα δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. Αλ θαη πάιη δελ ππάξρεη ζπκκφξθσζε ν 
Γήκνο δχλαηαη λα αθαηξέζεη πξνζσξηλά ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο απφ 1-10 εκέξεο αξρηθά θαη ζε 
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο νξηζηηθά. Ξξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
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13.4.2. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ηα ραξηνθηβψηηα θαη παξεκθεξή πιηθά ζπζθεπαζίαο εκπνξεπκάησλ, ζα 
πξέπεη λα ζπάδνληαη θαη λα ζπζθεπάδνληαη ζε ζηεξεά δεκέλα παθέηα έηζη ψζηε λα πξνθαινχλ ηε κηθξφηεξε 
δπλαηή αηζζεηηθή ελφριεζε φηαλ εθηεζνχλ πξνο απνθνκηδή. Λα είλαη απαιιαγκέλα απφ ζθνππίδηα, λάηινλ, 
θειηδφι ή άιια πιηθά. Λα θπιάζζνληαη ζε θαηάιιεινπο (κε δεκηνπξγνχληεο πξνβιήκαηα ζε γεηηνληθέο 
θαηνηθίεο-θαηαζηήκαηα) κε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (ππφγεηα, εηδηθνί απνζεθεπηηθνί ρψξνη, θηι). Ρν ίδην πξέπεη 
λα γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ απεξγνχλ νη εξγαδφκελνη ή φηαλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη πξνγξακκαηηζκέλε 
απνθνκηδή. Δπίζεο, πξέπεη λα εθηίζεληαη γηα απνθνκηδή κφλν κεηά ηε ιήμε ηνπ πξσηλνχ ή απνγεπκαηηλνχ 
σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ ηεο ηνπηθήο αγνξάο θαη λα ηνπνζεηνχληαη δίπια ζηνλ 
πιεζηέζηεξν θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο ή άιιν κέζν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο. Πε 
πεξίπησζε πνπ ην θαηάζηεκα βξίζθεηαη ζε πεξηνρή φπνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαζεκεξηλή απνθνκηδή, νη 
ππφρξενη ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ην Ρκήκα Θαζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο θαη θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο λα 
γίλεηαη ε απφζεζε ησλ ραξηνθηβσηίσλ ηνπο. Ξξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.4.3. Ππληζηάηαη, ζηηο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ (super markets), πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο, λα πάξνπλ πξφζζεηα κέηξα πξφιεςεο ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ φπσο π.ρ. 
λα ηνπνζεηνχλ ηα πσινχκελα πξντφληα ζε ζαθνχιεο πνπ είλαη ράξηηλεο ή πξαγκαηηθά βηνδηαζπψκελεο (δειαδή 
θαηάιιειεο γηα θνκπνζηνπνίεζε) νη νπνίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε πνπ πηζηνπνηεί φηη ην 
πιηθφ είλαη πξαγκαηηθά βηνδηαζπψκελν ππφ ζπλζήθεο θνκπνζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθφ πξφηππν EN 
13432 / EN 14995. Δλαιιαθηηθά, κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέηξα πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο θάζεηο 
θαηαλάισζεο θαη ρξήζεο, φπσο θίλεηξα γηα θαζαξέο πξνκήζεηεο ή θαζηέξσζε ππνρξεσηηθήο πιεξσκήο απφ 
ηνπο θαηαλαισηέο γηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα ή ζηνηρεία ζπζθεπαζίαο πνπ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ. Νη 
ελέξγεηεο απηέο θαη άιιεο παξφκνηεο, ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ζα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 
ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ είλαη: επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε, αλάθηεζε, κε επηδίσμε ηελ θαηάξγεζε ή 
ηνπιάρηζηνλ δξαζηηθή κείσζε ρξήζεο ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο θαη άιισλ κε αλαθπθιψζηκσλ πιαζηηθψλ 
απνβιήησλ κέρξη ηέινπο ηνπ 2020. Ξξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
 
13.5  Πρεηηθά κε ηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο: 
Νη ππεχζπλνη εθζέηνπλ ηα πξνο ζπιινγή αλαθπθιψζηκα πιηθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8.3 ηνπ 
παξφληνο. Απαγνξεχεηαη ε ξίςε κέζα ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο δηαθνξεηηθνχ πιηθνχ απφ απηφ πνπ 
αλαγξάθεηαη εμσηεξηθά κε εηδηθφ απηνθφιιεην θαζψο θαη ε ξίςε αζηηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 
ηε δξαζηεξηφηεηα νηθηψλ, θαηαζηεκάησλ θ.η.ι.. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ξίςε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ κέζα 
ζηνπο πξάζηλνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. 
Ξξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.6 Ν Γήκνο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο, κπνξεί κε απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ, λα ζεζπίδεη θίλεηξα θαη επηβξαβεχζεηο ζε φζνπο ζπκβάιινπλ κε νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ επηηπρία 
ησλ πξνγξακκάησλ (ζρνιεία, νξγαλψζεηο, πνιίηεο, γεηηνληέο, εηαηξίεο θιπ) 
 
13.7 Ρα δεκνηηθά απφβιεηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Λ. 2939/2001 σο ‘’άιια πξντφληα’’ δειαδή ηα πξντφληα 
φπσο νρήκαηα, ιάζηηρα, θαηαιχηεο νρεκάησλ, νξπθηέιαηα, κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο, ειεθηξηθά είδε, 
ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, πιηθά ηειεπηθνηλσληψλ, πιηθά εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, είδε 
επίπισζεο θ.α. ππφθεηληαη ζε επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αμηνπνίεζε. Γηα φζα απφ ηα πξναλαθεξφκελα πιηθά 
ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απαγνξεχεηαη λα ξίπηνληαη ζε θάδνπο 
απνξξηκκάησλ θαη θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ λα κεξηκλνχλ γηα ηε ζπιινγή, κεηαθνξά θαη 
αλαθχθισζε ηνπο, φπσο αλαιπηηθά θαζνξίδεηαη απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο . 
Ξξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.7.1 Δηδηθά γηα ηελ αλαθχθισζε Ζιεθηξηθψλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Ππζθεπψλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
Πχκθσλα κε ηα Ξξνεδξηθά Γηαηάγκαηα Ξ.Γ.117 ΦΔΘ 82 Α/5-3-2004 «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ» θαη Ξ.Γ. 15/2006 (ΦΔΘ 
Α 12/ 3.2.06) «Ρξνπνπνίεζε ηνπ Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 117/2004 (Α] 82), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο νδεγίαο 2003/108 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2002/96 ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ 
θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ)» θαζψο θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 105134/ΦΔΘ905/17-6-2004 ππνπξγηθή 
απφθαζε ηνπ .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ., εγθξίζεθαλ ηα Ππζηήκαηα Ππιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 
ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (Α.Ζ.Ζ.Δ.) «ΑΛΑΘΘΙΥΠΖ ΠΠΘΔΥΛ Α.Δ.» θαη Ππιινγηθφ Πχζηεκα 
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Φσηηζηηθψλ Δηδψλ θαη Ιακπηήξσλ «ΦΥΡΝΘΘΙΥΠΖ Α.Δ.». ην νπνίν έρεη εγθξηζεί θαη 
απφ ην ΞΔKA αξ. νηθ. 116764 (ΦΔΘ 317Β/20/2/2009). Ρα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 
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θαζψο θαη ηα θσηηζηηθά είδε θαη ιακπηήξεο δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζηνπο θνηλνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ 
ηνπ Γήκνπ, νχηε λα απνξξίπηνληαη αλεμέιεγθηα ζε νηθφπεδα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Θάζε θάηνρνο 
άρξεζησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ (Α.Ζ.Ζ.Δ.) φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Ξ.Γ. 117/2004, 
Ξαξάξηεκα ΗΑ θαη ΗΒ, νθείιεη λα ζπλδξάκεη ζηελ αλαθχθισζή ηνπο. Νη θάηνρνη Α.Ζ.Ζ.Δ. κπνξνχλ είηε λα ηα 
κεηαθέξνπλ νη ίδηνη γηα απφξξηςε ζε Θ.Γ.Α.. ή ζε επηρεηξήζεηο πψιεζεο ησλ αληίζηνηρσλ εηδψλ πνπ είλαη 
ζπκβεβιεκέλεο κε αλάινγα ζπζηήκαηα αλαθχθισζεο ή ζηα Γεκνηηθά Πεκεία Ππιινγήο (πρ. Ξξάζηλα Πεκεία, 
θιπ), είηε λα ελεκεξψζνπλ ηελ πεξεζία Θαζαξηφηεηαο γηα αλαθχθισζε παιαηέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, 
(ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, θσηνηππηθά, κεραλήκαηα θαμ, ηειενξάζεηο θ.ι.π.). νη νπνίεο ζα 
πξέπεη λα ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθφ θνληέτλεξ εθφζνλ ππάξρεη ε αλάινγε δπλαηφηεηα. Πηελ πεξίπησζε απηή νη 
ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα εθζέηνπλ ηα Α.Ζ.Ζ.Δ. ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο. 
Ξξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
13.7.2 Δηδηθά γηα ηελ αλαθχθισζε κπαηαξηψλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
Πχκθσλα κε ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα Ξ.Γ.115 ΦΔΘ 80Α/5-3-2004 «Γηαρείξηζε ησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη 
ζπζζσξεπηψλ πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο - Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ Ζιεθηξηθψλ Πηειψλ θαη Ππζζσξεπηψλ» θαη κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 106155/ ΦΔΘ 
1056/14-7-2004 ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ., εγθξίζεθε ην Πχζηεκα Ππιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο 
Γηαρείξηζεο Φνξεηψλ Ζιεθηξηθψλ ζηειψλ θαη Ππζζσξεπηψλ (Π.Π.Δ.Γ.Φ.Ζ.Π.Π.) θαη ελ ζπληνκία «Α.Φ.Ζ.Π.». Νη 
θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο (κπαηαξίεο) ζπιιέγνληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο αλαθχθισζεο κπαηαξηψλ, πνπ 
ππάξρνπλ ζε ζρνιεία θαη θαηαζηήκαηα ηνπ Γήκνπ καο. Ξξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.7.3 Δηδηθά γηα ηελ αλαθχθισζε ειαζηηθψλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
Πχκθσλα κε ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα Ξ.Γ.109 ΦΔΘ 75Α/5-3-2004 «Κέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ u949 ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Ξξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή 
ηνπο.» θαη κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 106157/ ΦΔΘ 1145/28-7-2004 ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ., εγθξίζεθε 
ην Πχζηεκα Ππιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ξαιαηψλ Διαζηηθψλ «ECOELASTIKA». 
• Νη ηδηνθηήηεο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηνθηλήησλ, φπνπ γίλεηαη θαη ε αιιαγή ησλ παιαηψλ ειαζηηθψλ ζηα 
νρήκαηα, θαζψο θαη ηα θαηαζηήκαηα εκπνξίαο moto, πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε λα νδεγνχληαη ηα παιαηά ηνπο 
ειαζηηθά ζε θάπνην πηζηνπνηεκέλν Πχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 
 • Νη δηαθηλεηέο θαη νη ηειηθνί πσιεηέο ειαζηηθψλ ππνρξεψλνληαη λα νδεγνχλ ηα θζαξκέλα ειαζηηθά, ζε θάπνην 
πηζηνπνηεκέλν «ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο». Ξξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.7.4 Δηδηθά γηα ηελ αλαθχθισζε απηνθηλήησλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
Πχκθσλα κε ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα Ξ.Γ.116 ΦΔΘ 81Α/5-3-2004 «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ 
ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ» θαη κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 105136/ ΦΔΘ 907 Β/17- 
6-2004 ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ., εγθξίζεθε ην Πχζηεκα Ππιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 
Νρεκάησλ Διιάδνο «ΔΓΝΔ». Νη ηδηνθηήηεο  παιαηψλ απηνθηλήησλ πνπ έρνπλ απνθαζίζεη λα κελ ηα 
μαλαρξεζηκνπνηήζνπλ θαη επηζπκνχλ λα θαηαζέζνπλ κφληκα ηηο πηλαθίδεο ηνπο, ψζηε λα κελ επηβαξχλνληαη 
άιιν πιένλ κε ηα δηάθνξα θφζηε (ηέιε θπθινθνξίαο, αζθάιεηα, θ.η.ι.) είλαη ππνρξεσκέλνη κφλνη ηνπο λα 
παξαδίδνπλ ηα νρήκαηά ηνπο ζε θάπνην πηζηνπνηεκέλν Πχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη λα ιακβάλνπλ 
βεβαίσζε παξαιαβήο. Ζ παξάδνζε ησλ παιαηψλ απηνθηλήησλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ θαηαζηξνθήο, ην νπνίν απνηειεί ην κφλν λφκηκν έγγξαθν γηα ηελ απνηαμηλφκεζε ηνπ 
νρήκαηνο. 
 
13.7.5 Δηδηθά γηα ηελ αλαθχθισζε νξπθηειαίσλ – ειαίσλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
Πχκθσλα κε ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα Ξ.Γ.82 ΦΔΘ64Α/2-3-2004 «Θαζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε 
ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ»: 
• Νη ηδηνθηήηεο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηνθηλήησλ, ησλ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ, θ.η.ι., φπνπ γίλεηαη θαη ε 
αιιαγή ησλ παιαηψλ ιαδηψλ ζηα νρήκαηα, θαζψο θαη απηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα βηνκεραληθή ρξήζε, πξέπεη 
λα κεξηκλνχλ ψζηε λα νδεγνχληαη ηα ιηπαληηθά έιαηα ζε θάπνην πηζηνπνηεκέλν Πχζηεκα ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο. 
• Νη δηαθηλεηέο θαη νη ηειηθνί πσιεηέο ιηπαληηθψλ ιαδηψλ ππνρξεψλνληαη λα δηαθηλνχλ ιηπαληηθά έιαηα, ηα νπνία 
είλαη εληαγκέλα ζε ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 
• Ρα ρξεζηκνπνηεκέλα καγεηξηθά έιαηα απαγνξεχεηαη λα απνξξίπηνληαη ζην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα σο πγξά 
απφβιεηα, δηφηη δεκηνπξγεί ηεξάζηην πξφβιεκα απνθξάμεσλ, αιιά ζα απνζεθεχνληαη ζε πδαηνζηεγή δνρεία & 
ζα ελαπνηίζεληαη ζε ζεκεία ζπγθέληξσζεο πνπ ζα νξηζζνχλ κε επζχλε ηνπ Γήκνπ. 
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• Νη ηδηνθηήηεο ησλ εζηηαηνξίσλ, fast food, ηαβεξλψλ, θ.η.ι. ζα πξέπεη λα ελαπνζέηνπλ ηα ρξεζηκνπνηεκέλα 
καγεηξηθά έιαηαζε εηδηθά δνρεία κεξηκλψληαο ψζηε λα νδεγνχληαη ηα καγεηξηθά έιαηα ζε θάπνην πηζηνπνηεκέλν 
ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Ξξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.7.6 Δηδηθά γηα ηελ Γηαρείξηζε θαη ηειηθή δηάζεζε ακηάληνπ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
Πχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 212/2006 (ΦΔΘ 212/2006 η.Α), ηελ νδεγία 2003/18/ΔΘ θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπο, πξν ηεο έλαξμεο δηαδηθαζίαο θαηεδάθηζεο ή ζπληήξεζεο θηεξίσλ, νη εξγνδφηεο ή νη εξγνιάβνη νθείινπλ 
λα θαηαξηίδνπλ ζρέδην εξγαζίαο θαη λα ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Ρα ακηαληνχρα πιηθά 
ζα πξέπεη λα αθαηξνχληαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπιιέγνληαη, λα απνζεθεχνληαη θαη λα απνξξίπηνληαη σο 
επηθίλδπλα απφβιεηα ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 13588/725 (ΦΔΘ 383/2006 η.Β). Γελ επηηξέπεηαη ε αθαίξεζε, 
κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ακηάληνπ απφ ηνπο κε έρνληεο λφκηκε άδεηα ζρεηηθήο αθαίξεζεο 
ακηάληνπ, θαηάιιειε ηερλνγλσζία, κεζφδνπο θαη εμνπιηζκφ. Ξξφζηηκν: 500,00 – 2.000,00€ 
 
13.7.7 Δηδηθά γηα ηελ δηαρείξηζε απνβιήησλ εθζθαθψλ - θαηεδαθίζεσλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
Ν Γήκνο πξνηίζεηαη λα ζπκκεηέρεη ζην πξνζερέο κέιινλ ζε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνπ ζα αθνξά ηελ 
Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο. Νη εηδηθφηεξνη φξνη γηα 
ηελ πινπνίεζή θαη εθαξκνγήο ηνπ ζα ζεζπηζζνχλ απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο 
Θαλνληζκνχ. 
 
13.7.8 Δηδηθά γηα ηα Δπηθίλδπλα Απφβιεηα γεηνλνκηθψλ Κνλάδσλ (ΔΑΚ) ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
Νη ππεχζπλνη πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ηα επηθίλδπλα απφβιεηα ησλ κνλάδσλ ηνπο, 
ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ ΘΑ 146163/8.5.2012 (ΦΔΘ Α' 1537). Ξξφζηηκν: 500,00 – 2.000,00€ 
 
13.8  Θνκπνζηνπνίεζε 
Αξκνδηφηεηεο Γηαρείξηζεο Ππζηήκαηνο ‘Θαθέ’ Θάδσλ 
Πην Γήκν Βέινπ-Βφραο ζα εθαξκνζηεί ε ζπιινγή νξγαληθψλ ππνινίπσλ (βηναπνδνκήζηκσλ αζηηθψλ 
απνβιήησλ) κέζσ ηεο ρξήζεο θαθέ θάδσλ. Ζ δηάζεζε ησλ νξγαληθψλ ππνιεηκκάησλ ησλ θαθέ θάδσλ γηα 
θνκπνζηνπνίεζε ζα γίλεηαη ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν. Νη επηρεηξήζεηο εζηίαζεο, νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη 
νη πνιίηεο νθείινπλ λα ξίρλνπλ ηα νξγαληθά ππφινηπα ζηνπο θαθέ θάδνπο. Ζ ζπιινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 
θαθέ θάδσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε εηδηθφ απνξξηκκαηνθφξν. Νη δεκφηεο νθείινπλ λα κελ απνξξίπηνπλ ηα 
παξαπάλσ νξγαληθά ππφινηπα (βηναπνδνκήζηκα αζηηθά απφβιεηα) ζηνπο άιινπο θάδνπο πιελ ησλ θαθέ. 
Ρα βηναπνδνκήζηκα αζηηθά απφβιεηα δηαθξίλνληαη ζε: 

 ΝΗΘΗΑΘΑ ΒΗΝΑΞΝΒΙΖΡΑ:  
Απνηεινχλ ην νξγαληθφ θιάζκα ησλ βηναπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη ζηηο νηθίεο (ή θαη 
ζε δεκφζηνπο ρψξνπο ζηε πεξίπησζε ησλ απνβιήησλ θήπσλ) θαη δηαθξίλνληαη ζε: 
-Απφβιεηα ηξνθψλ: πεξηιακβάλεη ηξφθηκα πνπ απνξξίπηνληαη γηαηί δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζφινπ ή 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελ κέξεη θαηά ηελ παξαζθεπή γεπκάησλ εληφο ησλ νηθηψλ. 
-Ξνζφηεηεο θξέζθσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ. 

 ΒΗΝΑΞΝΓΝΚΖΠΗΚΑ ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ:  
Ξξνέξρνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη σο θέληξα δηαζθέδαζεο, αλαςπρήο, εζηίαζεο, 
supermarket, θιπ. Δηδηθφηεξα: 
- Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο: Super markets, αγνξέο ηξνθίκσλ, θιπ. 
- Γηάθνξεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο: Δπηρεηξήζεηο ζε δξφκνπο θαη εκπνξηθά θέληξα 
- Δζηίαζεο – δηαζθέδαζεο: Μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, θέληξα δηαζθέδαζεο 
- Δθπαίδεπζε: Δθπαηδεπηήξηα, ζρνιεία 
- Γξαθεία θαη ππεξεζίεο: Γεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα 
- γεία θαη Θνηλσληθή κέξηκλα: Λνζνθνκεία (Θ..), ηαηξηθά θέληξα, ηαηξεία, θέληξα πεξίζαιςεο. 
Ππλνπηηθά, ζηνπο θαθέ θάδνπο απνξξίπηνληαη πιηθά θαηάιιεια γηα θφκπνζη κφλν ζε βηνδηαζπψκελεο 
ζαθνχιεο, ράξηηλεο ζαθνχιεο απφ ην καλάβηθν ή εθεκεξίδεο 
 
Δηδηθφηεξα ζηνπο θαθέ θάδνπο απνξξίπηνληαη: 
Φξνχηα θαη ιαραληθά. πνιείκκαηα απφ θαθέ θαη αθεςήκαηα (πρ. Φαθειάθη απφ ηζάη). Ρζφθιηα αβγψλ. Φίιηξα 
απφ θαθέ. Καγεηξεπηφ Φαγεηφ, θξέαο, ςάξη, θφθθαια, θιπ. Γαιαθηνθνκηθά Αιιαληηθά. Κηθξέο πνζφηεηεο απφ 
ραξηνπεηζέηεο ή ραξηί θνπδίλαο. Κηθξέο πνζφηεηεο απφ πξάζηλα απφβιεηα (θιαδέκαηα, θχιια, γθαδφλ, ζηάρηε 
απφ ηδάθη). Δίδε εζηίαζεο θαη ζπζθεπαζίαο απφ θπζηθά πιηθά θαη βηψζηκεο πξψηεο χιεο, φπσο θχιια θνίληθα, 
ίλεο δαραξνθάιακνπ, θπηηθψλ ακχισλ πνπ παξάγνπλ πνιπγαιαθηηθφ νμχ - PLA, ραξηφλη, μχιν. 
Ρη ΓΔΛ πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ζηνπο θαθέ θάδνπο: Ππζθεπαζίεο (ηα ππνιείκκαηα ηξνθψλ ζα πξέπεη λα 
απνκνλψλνληαη απφ ηε ζπζθεπαζία ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα ζπιιερζεί θαη λα αλαθπθισζεί ζηνλ κπιε θάδν). 
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ιηθά απφ κέηαιιν, πιαζηηθφ, γπαιί. Σξσκαηηζηά, πιαζηηθνπνηεκέλα θαη γπαιηζηεξά ραξηηά, πγξά καγεηξηθά 
ιάδηα, ιίπε, πιαζηηθέο ζαθνχιεο θιπ. Ξξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
 
13.8.1. Νηθηαθή Θνκπνζηνπνίεζε 
Πηφρνο ηνπ Γήκνπ καο, εθηφο απφ ηελ αλαθχθισζε, απνηειεί θαη ε ελζάξξπλζε ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο, 
ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ εζεινληηθή ελεξγνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ 
πξνψζεζε ζηελ πξάμε ηεο ηδέαο ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ. Νη δεκφηεο ζα 
αξρίδνπλ λα απνηεινχλ κέξνο ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Έηζη, ζηαδηαθά 
ζα κεηψλνληαη ηα πξνο ζπιινγή - κεηαθνξά θαη ηειηθή δηάζεζε απνξξίκκαηα κε πνιχ ζεκαληηθά 
πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνπο δεκφηεο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ 
απαηηείηαη αθελφο ε πινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο «Νηθηαθήο Θνκπνζηνπνίεζεο» ζην Γήκν κε 
ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία εηδηθψλ θάδσλ - θνκπνζηνπνηεηψλ ζε ηζάξηζκεο θαηνηθίεο, κε ζπλερή ππνζηήξημε 
απφ ην Γήκν θαη αθεηέξνπ ε πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηεο «Νηθηαθήο 
Θνκπνζηνπνίεζεο» ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ δαπάλε πξνκήζεηαο ησλ εηδηθψλ θάδσλ – θνκπνζηνπνηεηψλ ζα 
επηβαξχλεη ηνλ Γήκν αιιά θαη φπνηνλ ρξήζηε επηζπκεί λα πξνκεζεπηεί κε δηθή ηνπ επηβάξπλζε θνκπνζηνπνηεηή 
(ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα αλάινγα κέζα πνπ ρνξεγεί ν Γήκνο δελ επαξθνχλ πξνζσξηλά γηα ηελ θάιπςε θάπνηαο 
πεξηνρήο) αιιά θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαηφπηλ πξφηεξεο ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία ψζηε λα 
κπνξεί λα εληαρηεί απξφζθνπηα ζηα αληίζηνηρν δεκνηηθφ πξφγξακκα αλαθχθισζεο. Πηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, ζα εθπαηδεπηνχλ ζε ζέκαηα θνκπνζηνπνίεζεο νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ πνπ ζα πξνκεζεπηνχλ, 
κέζσ ηνπ Γήκνπ ή κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, ηνλ εηδηθφ θάδν - θνκπνζηνπνηεηή, ελψ παξάιιεια ζα 
εθπαηδεπηνχλ θαη δεκνηηθνί ππάιιεινη γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ Γήκν. Ζ 
νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε απνηειεί κηα απιή, εχθνια εθαξκφζηκε θαη νηθνλνκηθή ιχζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ θήπσλ θαη λνηθνθπξηψλ απφ ηνπο πνιίηεο. Ρα νξγαληθά πιηθά πνπ είλαη θαηάιιεια γηα 
νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηα νξγαληθά απφβιεηα ηεο θνπδίλαο θαη ηνπ θήπνπ φπσο: 
γθαδφλ, θιαδέκαηα, θξνχηα θαη ιαραληθά, απνξξίκκαηα θνπδίλαο π.ρ. ηζφθιηα αβγψλ, ππνιείκκαηα θαθέ (θαη 
ηα θίιηξα), ππνιείκκαηα απφ αθέςεκα, θινχδεο απφ θξνχηα θαη ιαραληθά ελψ αθαηάιιεια πιηθά ζεσξνχληαη 
ηα εμήο: θφθαια, απνξξίκκαηα ζθχισλ/γαηψλ, ιάδηα, ιίπε, ιηπαξέο νπζίεο, ππνιείκκαηα απφ θξέαηα/ςάξηα, 
γαιαθηνθνκηθά, ζπφξνπο δηδαλίσλ, άξξσζηα θπηά. Νη εζεινληέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα ππνγξάςνπλ 
δήισζε απνδνρήο θάδνπ θνκπνζηνπνίεζεο πξνηνχ παξαιάβνπλ ηνλ θάδν. Δπίζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ κεξηθά 
ηεηξαγσληθά κέηξα ειεχζεξεο γεο ζηνλ θήπν ή ην πξνθήπηφ ηνπο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θάδνπ ελψ ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο ηνπο θαηάζηαζεο. Δπίζεο, 
ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο πνπ ζα παίμνπλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ηε 
κεηάδνζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο. Ν Γήκνο ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
πξνγξάκκαηνο ζα εθδψζεη θπιιάδην κε ζπλνπηηθέο νδεγίεο γηα ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή θνκπνζηνπνίεζε 
ελψ ζα αλαξηεζεί παξάιιεια ζην δηαδίθηπν αλαιπηηθφο νδεγφο θνκπνζηνπνίεζεο. 
 
13.8.2. Ππλνηθηαθή Θνκπνζηνπνίεζε 
Ζ πεξεζία θαζαξηφηεηαο δχλαληαη λα ζπκκεηέρεη ζην κέιινλ ζην ζχζηεκα εθαξκνγήο θαη ηεο ζπλνηθηαθήο 
θνκπνζηνπνίεζεο κε ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ ζπλνηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο, κε 
ζηφρν ηε κείσζε ησλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ, ηελ θνκπνζηνπνίεζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο 
πνζφηεηαο νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ παξαγσγή θφκπνζη. Ρν πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη ηε δξάζε ηεο 
δηαξθνχο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ δεκνηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα κε βησκαηηθά 
ζεκηλάξηα ή θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν. 
 
KEΦΑΙΑΗΝ Δ: ΑΙΙΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΡΖΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ ΔΜΩΡΔΟΗΘΩΛ ΣΩΟΩΛ ΘΑΗ 
ΡΖΛ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 
 
Άξζξν 14: Αζηηθφο Δμνπιηζκφο - Γεκφζηα Θηίξηα  θαη ινηπέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ θαζαξηφηεηα 
ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ  
14.1 Πε θνηλφρξεζηνπο θαη ειεχζεξνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ (νδνί, ξείζξα, πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, 
αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ) απαγνξεχεηαη ε ξίςε θαηαγήο άρξεζησλ ραξηηψλ, παθέησλ ή άιισλ εηδψλ 
αηνκηθήο ρξήζεο. Ρα παξαπάλσ αληηθείκελα ή πξντφληα πξέπεη λα θπιάγνληαη θαη λα ξίρλνληαη κέζα ζην 
θνληηλφηεξν (κε ππεξπιήξεο) θαιαζάθη κηθξναπνξξηκκάησλ ή θάδν Κεραληθήο Απνθνκηδήο Απνξξηκκάησλ.  
Απαγνξεχεηαη επίζεο ην θηχζηκν θαηαγήο θαζψο θαη ε νχξεζε ή/θαη ε αθφδεπζε ζε δεκφζηνπο ρψξνπο. 
Ξξφζηηκν: 100,00-500,00€ 
14.2 Απαγνξεχεηαη ε ξίςε αλακκέλσλ ηζηγάξσλ ζηα θαιαζάθηα κηθξναπνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ φπσο π.ρ 
εχθιεθηα πιηθά, ρεκηθά, κπάδα, θιπ πνπ κπνξνχλ λα ηα θαηαζηξέςνπλ. Ξξφζηηκν: 100,00-500,00€ 
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14.3 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απνξξππαληηθψλ θιπ νπζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ αθξφ θαηά ηελ πιχζε απιψλ, 
βεξαληψλ, νρεκάησλ, θιπ φηαλ ηα απφλεξα ηεο πιχζεο ρχλνληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο .Ξξφζηηκν: 100,00-
300,00  
14.4 Απαγνξεχεηαη ε ξίςε, κέζα ζηνπο ππνλφκνπο θαη ζην δίθηπν απνξξνήο φκβξησλ πδάησλ ηεο πφιεο, 
ιαδηψλ ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο ησλ κεραλψλ, ιηπψλ 
ςεηνπσιείσλ, πγξψλ κπαηαξηψλ θαη γεληθά πγξψλ απνβιήησλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηνμηθή επηβάξπλζε 
ησλ απνρεηεκέλσλ ιπκάησλ. Ξξφζηηκν : 300,00-1.000,00€  
14.5 Ν Αζηηθφο εμνπιηζκφο (παγθάθηα, θάγθεια, θνιψλεο ειεθηξνθσηηζκνχ, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, θάδνη, 
ζπκπηεζηέο, θαιάζηα θαη ινηπά κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ, πηλαθίδεο, ζηληξηβάληα, παξηέξηα 
ινπινπδηψλ, δελδξνζηνηρίεο, θιπ) πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη πξνο ηνλ ζθνπφ ηνπ, 
πνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη λα κελ απνηειεί εζηία κφιπλζεο ή αηζζεηηθήο 
ππνβάζκηζεο ηεο πφιεο. Απαγνξεχεηαη ε πξφθιεζε θαηαζηξνθψλ ζε θνηλφρξεζηε Γεκνηηθή πεξηνπζία. 
Ξξφζηηκν: 100,00-500,00€ αλά ηεκάρην ή αλά είδνο βιάβεο-δεκηάο. 
14.6 Απαγνξεχεηαη λα ξίρλνληαη κέζα ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ πγξά απφβιεηα ή απφβιεηα πνπ κπνξνχλ 
λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ζηνλ θάδν ή δεκηά ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ή κεραληζκφ ηνπ θάδνπ (π.ρ θνιιψδεηο ή 
ηνμηθέο νπζίεο, κέηαιια, πέηξεο), πιηθά, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ή νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά 
ζηνλ θάδν (π.ρ αλακκέλα ηζηγάξα ή απνηζίγαξα, ζηάρηεο ηδαθηψλ, ζεξκαζηξψλ ή ςεζηαξηψλ, θιπ εζηίεο 
θσηηάο) ή ηέινο πιηθά ή νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ππεξβνιηθά ην βάξνο ηνπ γεκάηνπ θάδνπ (π.ρ 
κπάδα, ρψκα, ιάζπεο θιπ) θαη λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο θαη ζηνπο θάδνπο αιιά θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο 
αλπςσηηθνχο κεραληζκνχο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ. 
Γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ παξαβάζεηο (κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή θάδσλ ή άιισλ κέζσλ 
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ, ζπλέπεηα πξφζθξνπζεο, ακέιεηαο ή βαλδαιηζκνχ θαζψο θαη κεξηθή ή 
νιηθή βιάβε ζηνπο αλπςσηηθνχο κεραληζκνχο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ) εθηφο απφ ην θάησζη πξφζηηκν, ν 
παξαβάηεο επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο ή αγνξάο λένπ θάδνπ αλάινγα κε ηε ζρεηηθή 
πξαγκαηνγλσκνζχλε ηεο πεξεζίαο Θαζαξηφηεηαο. Ξξφζηηκν: 100,00-1.000,00€  
14.7 Θάδνη απνξξηκκάησλ (ζχκκηθησλ απνξξηκκάησλ θαζψο θαη φισλ ησλ ξεπκάησλ αλαθχθισζεο) 
ππνρξεσηηθά ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο πιεζίνλ πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ηα νπνία απαξηίδνληαη απφ 5 θαη 
άλσ δηακεξίζκαηα-θαηνηθίεο ή/θαη θαηαζηήκαηα. Νη ζέζεηο ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ επηιέγνληαη κε βάζε ηελ 
ζρεηηθή εκπεηξία ηεο πεξεζίαο ή ζχκθσλα κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ δεκνηηθψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ (φπνπ 
ζα αλαθέξνληαη ζέζεηο θάδσλ θαη νη ζπληεηαγκέλεο απηψλ) ή κε βάζεη ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ Ρνπηθψλ 
Θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο, κε βαζηθφ θξηηήξην ηε δεκηνπξγία ηεο κηθξφηεξεο δπλαηήο ζπλνιηθήο 
φριεζεο, αιιά θαη κε ζθνπφ λα εμππεξεηνχλ φιν ην ζχζηεκα κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαηά ηνλ 
θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Απαγνξεχεηαη ε  κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαθίλεζε απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο 
ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ απφ αλαξκφδηα άηνκα, θαζψο θαη ε αθηλεηνπνίεζε ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (π.ρ 
θιεηδαξηέο, πξφζδεζε ζε θηλεηά θαη αθίλεηα κέζα φπσο ηξέηιεξ, θξάρηεο θιπ) θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο 
εληφο ηδησηηθψλ ρψξσλ γηα εμππεξέηεζε πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ. Νη κφλνη αξκφδηνη γηα ηελ κεηαθίλεζε 
ηνπο είλαη νη αξκφδηνη ππάιιεινη ηεο πεξεζίαο Θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο. 
Ξξφζηηκν: 500,00€  
14.7.1 Απαγνξεχεηαη ε παξεκπφδηζε ηνπνζέηεζεο θάδσλ κεραληθήο απνθνκηδήο, θαηαζθεπήο εζνρψλ, 
ηνπνζέηεζεο πξνζηαηεπηηθψλ <<Ξ>> παξά κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ηειεπηαία  έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη 
ρσξνζεηεζεί απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ κε φιεο ηηο εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελεο πξνδηαγξαθέο. 
Ξξφζηηκν: 500,00€ 
14.8 Απαγνξεχεηαη ε επηθφιιεζε απηνθφιιεησλ, δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ θαη ε αλαγξαθή ζπλζεκάησλ ζε 
θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη ζε ζηάζεηο ηνπ ΘΡΔΙ. Ξξφζηηκν: 500,00€  
 
Άξζξν 15: Σψξνη Δθδειψζεσλ  
15.1 Ζ Θαζαξηφηεηα ησλ δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ ρψξσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο θαη 
επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ, εγθαηλίσλ θηι, αλήθεη ζηνπο δηνξγαλσηέο, νη νπνίνη 
νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνπο ρψξνπο πνπ δηαηίζεληαη θαζαξνχο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ θαη λα ηνπο 
απνδίδνπλ ζηελ θνηλή ρξήζε, κεηά ην πέξαο ησλ εθδειψζεσλ, ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο παξέιαβαλ. 
Ξξφζηηκν: 100,00€ γηα ξχπαλζε κέρξη 5 ηεηξαγσληθά κέηξα δεκφζην ρψξνπ. Δθ’ φζνλ ε ξχπαλζε είλαη 
κεγαιχηεξε ησλ 5 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ επηβάιιεηαη πξφζηηκν 100,00-1.000,00€  
 
Άξζξν 16: παίζξηα Γηαθήκηζε  
16.1 Απαγνξεχεηαη ζχκθσλα κε ην Λ. 2946/2001 ε ππαίζξηα δηαθήκηζε δειαδή ε ππαίζξηα θαη δεκφζηα 
πξνβνιή (π.ρ. αθηζνθφιιεζε) κε θάζε ηξφπν θαη κέζν γηα ηελ πξνψζεζε εκπνξηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 
ζθνπψλ ζηνπο εμήο ρψξνπο: 
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 Πε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο θαη ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο γχξσ απφ απηνχο, ζε 
παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο θαζψο θαη ζε ηφπνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 
ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά.  

 Πε κλεκεία, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο ή θαη ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο ηνπο θαη παξαδνζηαθά θηίξηα. 
 Πε θηίξηα ζηα νπνία ζηεγάδνληαη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ.  
 Πε θνηκεηήξηα, θηίξηα λαψλ θάζε ζξεζθείαο θαη δφγκαηνο, θαζψο θαη ζηνλ πεξηβάιινληα  ρψξν ηνπο.  
 Πε επηθάλεηεο ηερληθψλ έξγσλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 14 

παξάγξαθν 1 ηνπ Λ 2190/1994 (ΦΔΘ 28 Α’) φπσο ηνίρνη αληηζηήξημεο, γέθπξεο, ζήξαγγεο, ην 
θαηάζηξσκα δξφκσλ θαη πεδνδξνκίσλ, θαζψο θαη ζηχινη θαη ππνζηαζκνί εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο 
σθέιεηαο  

 Πε ζηνέο θηηξίσλ 
 

ζεκαηνδφηεο νδηθήο θπθινθνξίαο. 
Ξξφζηηκν: κέρξη 20 ηεκάρηα  αθηζψλ 100,00€ θαη ζε εθηεηακέλε  ξχπαλζε (άλσ ησλ 20 ηεκαρίσλ αθηζψλ)      
100,00-1.000,00€  
16.2 Απαγνξεχεηαη επίζεο:  
Α. Ζ αλάξηεζε παλφ, αεξνπαλφ ή άιισλ φκνησλ αληηθεηκέλσλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζε νδνχο, πιαηείεο ή 
άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ζηηο πξνζφςεηο ησλ θηηξίσλ θαη ζε αθάιππηνπο ρψξνπο. Ξξφζηηκν: 500,00-
1.000,00€  
Β. Ν δηαζθνξπηζκφο δηαθεκηζηηθψλ-ελεκεξσηηθψλ θεηγ-βνιάλ ζην θαηάζηξσκα ησλ δξφκσλ θαη ζε 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν: κέρξη 50 ηεκάρηα θπιιαδίσλ 150,00€                   εθηεηακέλ 
ξχπαλζε  (άλσ ησλ 50 θπιιαδίσλ)    100,00-1.000,00€. Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ην πξφζηηκν βαξχλεη 
αιιειέγγπα θαη ζην αθέξαην ηφζν ηνλ δηαθεκηδφκελν φζν θαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ παξαβαίλεη ηε 
δηάηαμε απηή. Δπηπιένλ νη ππαίηηνη, βαξχλνληαη κε ην θφζηνο θαζαξηζκνχ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πνπ 
δχλαηαη απνινγηζηηθά ζα επηβάιεη ν Γήκνο θαη’ εθηίκεζε ηεο ππεξεζίαο. 
 
Άξζξν 17: Δγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα  
Όια ηα αληηθείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3.2 πεξίπησζε Δ ηνπ παξφληνο κεηαθέξνληαη απφ ηνπο 
ηδηνθηήηεο ηνπο ή ρξήζηεο ζε εηδηθνχο ρψξνπο γηα δηάιπζε. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ε ζηάζκεπζή ηνπο 
(καθξνρξφληα ή κε ) ,ζεσξείηαη θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 Λ. 
1080/80.Π΄απηά , επηθνιιάηαη εηδηθή απηνθφιιεηε εηδνπνίεζε θαη ζε έλα κήλα κεηαθέξνληαη απφ ηελ αξκφδηα 
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ φπνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. 
Δπηπιένλ επηβάιιεηαη πξφζηηκν 500,00€ αλά ηεκάρην (απηνθίλεην, ζθάθνο, κεραλή) πέξα απφ ηε δηαδηθαζία 
ησλ πξνζηίκσλ θαη ησλ εμφδσλ πνπ πξνβιέπεη ν Λφκνο γηα ηε κεηαθνξά.  
 
Άξζξν 18: πνρξεψζεηο θαηφρσλ νρεκάησλ  
18.1 Νη ππεχζπλνη ησλ νρεκάησλ ηδησηηθήο ή δεκφζηαο ρξήζεο ππνρξενχληαη λα απνκαθξχλνπλ ηα  νρήκαηα 
ηνπο, ηελ εκέξα θαη γηα ηηο ψξεο πνπ ζα ηνπο ελεκεξψλεη ε πεξεζία Θαζαξηφηεηαο φηη πξφθεηηαη λα θάλεη 
θαζαξηφηεηα ηεο νδνχ (πιχζηκν, νδνθαζαξηζκφ, νδνζάξσζε κε κεραληθά κέζα, θιπ). Ζ ελεκέξσζε απηή ζα 
γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:  
α. Δλεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα ζηα παξκπξίδ απηνθηλήησλ απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα,  
β. Δλεκέξσζε απφ ηα Κ.Κ.Δ απφ ηελ πξνεγνχκελε,  
γ. Δλεκεξσηηθέο ηακπέιεο ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο νδνχ πνπ ζα θαζαξηζηεί (ηνπνζέηεζε απφ ηελ 
πξνεγνχκελε κέξα). 
Ξξφζηηκν: 200,00€ 
18.2 Απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε (έζησ θαη πξνζσξηλά) νρεκάησλ ζηηο εηζφδνπο πεδνδξφκσλ, ζηηο γσλίεο 
δξφκσλ, θαζψο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ζηελψλ νδψλ κε ηξφπν πνπ λα εκπνδίδνπλ ηελ ειεχζεξε πξνζπέιαζε ή 
ειηγκνχο (ζηξίςηκν θιπ) ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. Δπίζεο 
απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε (έζησ θαη πξνζσξηλά) νρεκάησλ κε ηξφπν πνπ λα εκπνδίδεηαη ε ειεχζεξε 
κεηαθίλεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ πξνο ή απφ ην απνξξηκκαηνθφξν αθφκα θαη ην πιήξεο άλνηγκα ηνπ θαπαθηνχ 
ησλ θάδσλ. Ξξφζηηκν: 200,00€ 
 
18.3 Ζ ξχπαλζε κε ιάδηα θάζε είδνπο νρεκάησλ πνπ εγθαηαιείπνληαη ζην νδφζηξσκα ή ζε άιινπο 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηπρήκαηα ζε πεδνχο  θαη ηξνρνθφξα θαη απνηειεί παξάβαζε 
ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Νη ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ 
νρεκάησλ ηνπο θαη ζε πεξίπησζε δηαξξνήο λα κεξηκλνχλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ. Πε έθηαθηεο 
πεξηπηψζεηο, φπσο δηαξξνή κεηά απφ ζχγθξνπζε, νη ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ νθείινπλ λα εηδνπνηνχλ ακέζσο 
ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. Ξξφζηηκν: 500,00€ 
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Άξζξν 19: Θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο  
19.1 Ρα απνξξίκκαηα, κηθξναπνξξίκαηα θιπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζθνχπηζκα ησλ θαηαζηήκαηνο ηνπο, αιιά 
θαη ησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη ζην κπξνζηά απ’ απηφ πεδνδξφκην, νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη θαζεκεξηλά λα 
ηα ζπγθεληξψλνπλ κέζα ζε αλζεθηηθνχο, ζηεγαλνχο πιαζηηθνχο ζάθνπο, ή πιαζηηθά δνρεία θαιά θαη ζηεγαλά 
θιεηζκέλα (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8.1) λα ηα απνζεθεχνπλ πξνζσξηλά ζχκθσλα κε ην άξζξν 8.4 θαη λα 
απνθεχγνπλ ηελ αλεμέιεγθηε ξίςε απηψλ ζην πεδνδξφκην, ζην νδφζηξσκα, ή ζε θνηλφρξεζηνπο γεληθά 
ρψξνπο. 
Δπίζεο, απαηηείηαη ζρνιαζηηθή θαζαξηφηεηα ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κπξνζηά απφ ηα θαηαζηήκαηα, 
ηδηαίηεξα ζε απηά πνπ εμαηηίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο (fast food, θ.α.) ξππαίλνπλ κε ιάδηα απηνχο ηνπο 
ρψξνπο. Ξξφζηηκν : 100,00-1.000,00€ 
19.2 Ρα θάζε είδνπο θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζηα νπνία παξαηεξείηαη κεγάιε παξαγσγή 
θάζε κνξθήο απνξξηκκάησλ (νξγαληθψλ νπζηψλ, ζπζθεπαζηψλ θ.η.ι.) θαη ηδηαίηεξα ηα θξενπσιεία, 
πηελνηξνθεία, ηρζπνπσιεία, νθείινπλ λα ζπζθεπάδνπλ ζε εηδηθνχο ζάθνπο ηα εππαζή θαη δχζνζκα απφβιεηα 
(θξέαηα, θφθαια, ςάξηα, ππνιείκκαηα ηξνθψλ, θ.η.ι.), λα θιείλνπλ θαιά ηηο ζαθνχιεο θαη λα ηα ηνπνζεηεζνχλ 
κέζα ζηα Κέζα Κεραληθήο Απνθνκηδήο. Ξξφζηηκν : 100,00-500,00€  
19.3 Ξξνθεηκέλνπ γηα απνξξίκκαηα θνπδίλαο εζηηαηνξίσλ, καγεηξείσλ, ηδξπκάησλ, fast food θ.ι.π., απηά πξηλ 
ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο παξαπάλσ ζάθνπο πξέπεη λα έρνπλ ζηξαγγηζηεί επηκειψο θαη ζε θακία πεξίπησζε λα κελ 
ζχξνληαη επί ηνπ νδνζηξψκαηνο πξνθαιψληαο ξχπνπο. Ξξφζηηκν : 100,00-500,00€  
19.4 Θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη επαξθή αξηζκφ δνρείσλ απνξξηκκάησλ ζχκθσλα κε ηελ πνζφηεηα ησλ 
απνξξηκκάησλ πνπ παξάγεη θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ θαζεκεξηλή απνκάθξπλζε ηνπο. Ρα δνρεία απηά πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη θνληά ζηα ζεκεία παξαγσγήο απνξξηκκάησλ. Νη θαηαζηεκαηάξρεο πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηα 
απνξξίκκαηα πνπ παξάγνληαη θαηά ηηο ψξεο εξγαζίαο εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο θαη λα ηα κεηαθέξνπλ 
κέζα ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο θαηά ην θιείζηκν ηεο αγνξάο θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ εληφο ησλ θάδσλ 
απνξξηκκάησλ, γηα ηελ απνθνκηδή ηνπο απφ ηελ πεξεζία Θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ .Ξξφζηηκν : 100,00-
500,00€  
19.5 Νη ππεχζπλνη ησλ θάζε είδνπο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πξέπεη κε ζπρλφηεηα 
ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξεηο (3) ψξεο κέζα ζην σξάξην ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο, λα 
θξνληίδνπλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά απφ απηά θαη είλαη 
επξχηεξνπ πεξηγξάκκαηνο πνπ ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξα απφ ην πεξίγξακκα ηνπ ρψξνπ πνπ έρνπλ 
λνηθηάζεη γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή μαπιψζηξεο(ζηελ παξαιία) . Νκνίσο δε θαη ησλ ρψξσλ πνπ 
κπνξεί λα βξίζθνληαη έμσ απφ ηα παξαπάλσ φξηα αιιά είλαη θνληά ζ’ απηνχο θαη έρνπλ ζπζζψξεπζε 
απνξξηκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη πξνθαλψο απφ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο. 
Ξξφζηηκν : 100,00-500,00€  
 
Άξζξν 20: Θαζαξηφηεηα αγνξψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ  
20.1 Νη αδεηνχρνη πσιεηέο θαη έκπνξνη ζηηο αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ Γήκν (ζηεγαζκέλεο ή κε, ιατθέο 
θιπ) νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνλ ρψξν πνπ θαηαιακβάλνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο θαζψο 
θαη ηνπο γχξσ απ’ απηφλ ρψξνπο πάληνηε θαζαξνχο απφ φια ηα απνξξίκκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. Απηά πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ζε γεξνχο θαη αλζεθηηθνχο ζάθνπο, δεκέλνπο θαιά θαη 
κφληκα ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηαξξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ άξζξνπ 8, 
παξ. 1 θαη 2, πνπ ζα πξνκεζεχνληαη κε δηθά ηνπο έμνδα θαη ηνπο νπνίνπο ζα απνζεθεχνπλ πξνζσξηλά κφλν ζηα 
φξηα ηνπ ρψξνπ πνπ δηθαηνχληαη λα θαηαιακβάλνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. 
Δπίζεο ππνρξενχληαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηνπο λα ηαθηνπνηνχλ, καδεχνπλ θαη απνκαθξχλνπλ φια ηα 
αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο (θαθάζηα, ηειάξα, ζίδεξα, πάγθνη πψιεζεο θαζψο θαη ηα 
ππνπξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δξαζηεξηφηεηαο ηνπο) κέζα ζην πξνθαζνξηζκέλν λφκηκν σξάξην 
ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. 
Ξξφζηηκν : 100,00-500,00€  
20.2 Απαγνξεχεηαη ζε φινπο ηνπο παξαπάλσ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ρψξσλ ησλ ιατθψλ αγνξψλ 
(ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θνξηνεθθφξησζε ηειάξσλ θιπ) ζε κέξεο θαη ψξεο πνπ δελ επηηξέπεηαη (βάζεη ζρεηηθήο 
απφθαζεο ηεο Γ.Α) ε ιεηηνπξγίαο ηνπο. Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, πέξα απφ ην θάησζη πξφζηηκν, 
εθφζνλ ε παξάβαζε απηή γίλεηαη θαη΄ επαλάιεςε , ν Γήκνο δεηά ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα 
νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή νξηζηηθά απφ ηελ ππεξεζία πνπ ηελ έρεη ρνξεγήζεη. Δπίζεο επηβάιιεη πξφζηηκν : 
100,00-500,00€  
20.3.Ρα ραξηνθηβψηηα ζα ζπγθεληξψλνληαη φια καδί ζπαζκέλα θαη απαιιαγκέλα απφ άιια πιηθά θαη ζα 
κεηαθέξνληαη ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ πεξεζία Θαζαξηφηεηαο . Ξξφζηηκν : 100,00-500,00€  
20.4.Πηελ πεξίπησζε ησλ λεξψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ηήμε ηνπ πάγνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
ζπληήξεζε ησλ λσπψλ αιηεπκάησλ, απηά ζα πξέπεη λα δηνρεηεχνληαη κε εηδηθφ ζσιήλα ζε εηδηθή δεμακελή ή 
δνρείν, ηθαλνχ φγθνπ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηεο 
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ιατθήο κε επζχλε ηνπ πσιεηή. Δπίζεο, ν πσιεηήο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη ψζηε ηα ππφινηπα θαζαξηζκνχ ησλ 
ςαξηψλ λα κελ πέθηνπλ ζην νδφζηξσκα. Ξξφζηηκν : 100,00-500,00€ Πε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο έηνπο ην 
πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη  
 
Άξζξν 21: Θαζαξηφηεηα ηδησηηθψλ νηθνπέδσλ θαη ρψξσλ 

Κέξνο Α. Θαζαξηφηεηα ηδησηηθψλ ρψξσλ (ζηεγαζκέλσλ ή κε).  

21.1 Όιεο νη ηδηνθηεζίεο, θαηνηθεκέλεο ή κε, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξέο θαη ζε θαηάζηαζε πνπ δελ 
πξνζβάιιεη ηελ αηζζεηηθή ηεο πφιεο, κε επζχλε ησλ θαηά πεξίπησζε ππεπζχλσλ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη 
ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ θαζψο επίζεο θαη νη πξνζφςεηο ησλ νηθνπέδσλ ηνπο θαη 
ησλ ινηπψλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο πνπ γεηηληάδνπλ κε δεκνηηθνχο δξφκνπο θαη ινηπνχο δεκνηηθνχο θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο (πρ. ρφξηα θαη επνρηαθή βιάζηεζε πνπ εμέξρνληαη απφ ηα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο θιπ). Ξξφζηηκν : 
50,00-100,00€ αλά κέηξν (m) 
 
21.2 Ζ πιεκκειήο θξνληίδα θαζαξηφηεηαο ζε νξηζκέλνπο ηδησηηθνχο ρψξνπο ελδέρεηαη λα ηνπο κεηαηξέςεη ζε 
εζηίεο ξχπαλζεο, δπζνζκίαο θαη κφιπλζεο ηεο γχξσ πεξηνρήο κε απηνλφεηνπο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία. 
Γηα ην ζθνπφ απηφ νη ππεχζπλνη πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο (πεξίθξαμε 
αθάιππησλ, επαξθήο αζθάιεηα αθάιππησλ, επαξθήο αζθάιεηα εηζφδσλ, παξαζχξσλ, θεγγηηψλ, θσηαγσγψλ 
θηι). Δηδηθφηεξα ηδησηηθά ή δεκφζηα θηίζκαηα πνπ δελ θαηνηθνχληαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
απνζήθεο άρξεζησλ πιηθψλ. Ρα παξαπάλσ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη απφ ηα άρξεζηα ή άιια αληηθείκελα θαη λα 
δηαηεξνχληαη θιεηζηά ψζηε λα κελ απνηεινχλ εζηίεο ζπγθέληξσζεο ηξσθηηθψλ, δσψλ ή εληφκσλ. Πηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο ν Γήκνο δχλαηαη λα εηδνπνηεί εγγξάθσο ή αθφκα θαη κε ζπξνθφιιεζε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ 
αθηλήηνπ λα πξνρσξήζνπλ εληφο πξνζεζκίαο (10) δέθα εκεξψλ, απφ ηελ παξαιαβή ή ζπξνθφιιεζε ηεο 
εηδνπνίεζεο, ζηνλ θαζαξηζκφ ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο κε δηθά ηνπο έμνδα θαη κέζα.  
Κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο, ν Γήκνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη πξνεγεζεί δηεμαγσγή ζρεηηθήο 
απηνςίαο ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο θαζψο θαη ελέξγεηεο γηα ηελ λνκηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο 
απφ ηελ λνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ (πρ. εμαθξίβσζε λφκηκσλ ηδηνθηεηψλ, εμαζθάιηζε ζρεηηθήο άδεηαο ηνπ 
αξκφδηνπ Δηζαγγειέα, θιπ), πξνβαίλεη ζηνλ θαζαξηζκφ αθαζάξησλ ηδησηηθψλ αθηλήησλ θαη θαηαινγίδεη φιεο ηηο 
ζρεηηθέο δαπάλεο ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
παξφληνο Θαλνληζκνχ. Πηνπο παξαβάηεο πιένλ ησλ πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
ζρεηηθήο Λνκνζεζίαο ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν 100,00 έσο 1.000,00€.  
 
21.3 Νη ζηεγαζκέλνη ή κε θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνιπθαηνηθηψλ, εξγνζηαζίσλ θαη επηρεηξήζεσλ (ζηνέο, πξαζηέο, 
απιέο θ.ι.π.) πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί κε ηε θξνληίδα ησλ ππεπζχλσλ θαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, 
αθφκε θαη αλ ηα απνξξίκκαηα πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο. Ν Γήκνο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηάηαμεο ηεο 
πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ, κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηνλ θαζαξηζκφ 
αθαζάξησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη λα θαηαινγίδεη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο, 
πεξίθξαμεο θαη αζθάιηζεο ηνπ ρψξνπ θ.ι.π. ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ (ηδηνθηήηεο, λνκείο, θαη επηθαξπσηέο), 
θαη φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.  
21.4 Νη ππεχζπλνη (ηδηνθηήηεο, λνκείο ή επηθαξπσηέο) γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο νηθνπέδσλ, νθείινπλ 
λα ηα δηαηεξνχλ πάληνηε ειεχζεξα απφ απνξξίκκαηα. Ξξνο ηνχην νθείινπλ λα ηα πεξηθξάμνπλ (ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Ν.Θ ) θαη λα πξνβαίλνπλ ζε πεξηνδηθή θαζαξηφηεηα θαη απνςίισζε μεξφρνξησλ θαη ινηπήο 
αγξηνβιάζηεζεο (ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 1 παξ.3 ηνπ Ξ.Γ ηεο 12-4-1929 «Γηαηάμεηο πεξηθξάμεσο 
νηθνπέδσλ»). Νη παξαπάλσ ππεχζπλνη νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηα αθίλεηά ηνπο πάληνηε θαζαξά, αθφκε θαη 
φηαλ ηξίηνη παξαλφκσο ελαπνζέηνπλ εληφο απηψλ απνξξίκκαηα. Ξξφζηηκν 500,00 έσο 1.000,00€΄ 
 
21.4.1 Πχκθσλα κε ηνλ Θηεξηνδνκηθφ Θαλνληζκφ (άξζξν 24 Α 3046/1989 – ΦΔΘ 59 Γ΄) θαη ηνλ Θψδηθα 
βαζηθήο Ξνιενδνκηθήο Λνκνζεζίαο (ΞΓ 14/1999 – ΦΔΘ Γ΄ 580), θαη ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηα άξζξα 104, 
105,106 ηνπ Δηζαγσγηθνχ Λφκνπ Αζηηθνχ Θψδηθνο θαη ηα άξζξα 288, 281, 200 Γεληθψλ Αξρψλ Αζηηθνχ 
Θψδηθνο, γηα ηε ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη αλαθαηαζθεπή ησλ πεδνδξνκίσλ επζχλνληαη νη ηδηνθηήηεο ηεο 
ηδηνθηεζίαο, κπξνζηά απφ ηελ νπνία βξίζθεηαη ην πεδνδξφκην. Ππλεπψο, ν θαζαξηζκφο ηνπ πεδνδξνκίνπ απφ ην 
ρηφλη ή ηα θχιια πεξηέρεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζπληήξεζεο ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ηεο ππνρξέσζεο ησλ 
παξφδησλ ηδηνθηεηψλ γηα ηε ζπλερή, ειεχζεξε (αλεκπφδηζηε) θαη αζθαιή θπθινθνξία ησλ πεδψλ θαη ΑΚΔΑ ζε 
απηά. Δπνκέλσο, νη ηδηνθηήηεο ησλ νηθηψλ ή νηθνπέδσλ, νθείινπλ λα θαζαξίδνπλ ηαθηηθά ην πεδνδξφκην πνπ 
βξίζθεηαη έκπξνζζελ θαη δηαηξέρεη ηελ ηδηνθηεζία ηνπο. Δπηπιένλ, νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ην πεδνδξφκην 
θαζαξφ απφ θχιια, μεξά ρφξηα, ζθνππίδηα, ραιίθηα, άκκν, θεξηά πιηθά, ρηφλη, πάγν,  θαη γεληθά απφ νηηδήπνηε 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηχρεκα ζε πεδφ ή είλαη εζηία κφιπλζεο. Δπίζεο, αλ έρνπλ θπηά ή δέλδξα ζηελ 
ηδηνθηεζία ηνπο, ζα πξέπεη ηαθηηθά λα θαζαξίδνπλ ηφζν ην πεδνδξφκην φζν θαη ην νδφζηξσκα απφ ηα πεζκέλα 
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θχιια θαη θιαξηά ή ηνπο θαξπνχο ησλ θπηψλ ηνπο.  Γεληθά ππάξρεη ε θάησζη δηπιή δηάθξηζε κεηαμχ ησλ αηηηψλ 
πνπ δεκηνχξγεζαλ ηελ εζηία επζχλεο θαη νξίδεηαη φηη: 

1) ζηελ πεξίπησζε πνπ αηηία ηεο βιάβεο ζην πεδνδξφκην είλαη έλα γεγνλφο πνπ εθθεχγεη ηεο ζθαίξαο 
επζχλεο ηνπ δήκνπ , αξκφδηνο είλαη ν παξφδηνο ηδηνθηήηεο πξνο απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ 
θείηαη έκπξνζζελ ηεο νηθίαο ηνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή πνπ νη παξφδηνη ηδηνθηήηεο δελ ζπληεξνχλ ηα 
πεδνδξφκηα φπσο νξίδεηαη θαηά ηα αλσηέξσ, ηε ζπληήξεζή ηνπο αλαιακβάλεη ν Γήκνο, θαη βεβαηψλεη ηηο 
δαπάλεο ζε βάξνο ηνπο. Ξξφζηηκν 100,00 έσο 500,00€ 
 
2) ζηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ε βιάβε ζην πεδνδξφκην πξνθιήζεθε έλεθα πξσζχζηεξεο επηθίλδπλεο 
ελέξγεηαο άιισλ θνξέσλ πρ ή ηνπ δήκνπ δηακέζνπ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ ή άιισλ θνξέσλ φπσο 
νξγάλσλ ηεο ΔΓΑΞ ή ηεο ΓΔΖ πνπ εθηέιεζαλ εξγαζίεο γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο ζε ζσιήλεο 
ππφγεηνπο θάησ απφ ηα πεδνδξφκηα, ηφηε ηελ επζχλε απνθαηάζηαζεο ηελ έρεη ν θνξέαο εθηέιεζεο ( 
δήκνο ή ινηπνί θνξείο ) θαζφηη κε ηελ επέκβαζή ηνπο δεκηνχξγεζαλ κία εζηία θηλδχλνπ ψζηε λα 
θαζηεξψλεηαη απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία ε ηδηαίηεξε λνκηθή ηνπο ππνρξέσζε λα "δηνξζψζνπλ" ηε δεκία 
πνπ έθαλαλ. Πηελ πεξίπησζε απηή πνπ νη αξκφδηνη θνξείο πνπ πξνθάιεζαλ βιάβεο ζηα πεδνδξφκηα φπσο 
νξίδεηαη θαηά ηα αλσηέξσ, ή ζπλαθείο βιάβεο απηψλ θαη δελ απνθαηέζηεζαλ ην ζεκείν ή ηελ πεξηνρή 
επέκβαζήο ηνπο ηφηε αλαιακβάλεη ν Γήκνο, θαη βεβαηψλεη ηηο δαπάλεο ζε βάξνο ηνπο. Ξξφζηηκν 100,00 
έσο 3.000,00€ 

 
21.5 Πε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, πνπ ν θίλδπλνο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηελ έιιεηςε θαζαξηφηεηαο ζε 
θάπνηνλ ηδησηηθφ ρψξν είλαη άκεζνο θαη επηθείκελνο, ν Γήκνο κε κφλε ηελ απηνςία ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο 
πεξεζίαο θαη ηελ άδεηα ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα, κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ρψξνπ χζηεξα απφ (1) κηα θαη κφλε εηδνπνίεζε ησλ ππεπζχλσλ κε ζπξνθφιιεζε θαη άπξαθηε πάξνδν 24/σξεο 
πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. Ξξφζηηκν 100,00 έσο 1.000,00€ 

21.6 Ν Γήκνο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 21 αιιά θαη γεληθφηεξα ηνπ παξφληνο 
θαλνληζκνχ, δχλαηαη λα εηδνπνηεί ηειεθσληθψο ή/θαη γξαπηψο θαη κε θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν ηνπο 
ππεχζπλνπο γηα λα πξνβνχλ ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο θαζαξηζκνχ (εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο θαη πάλησο φρη 
πέξαλ ησλ 10 εκεξψλ) ησλ πάζεο θχζεσο ηδηνθηεζηψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλσηέξνπ 
παξαγξάθνπ 21.2 ηνπ Θαλνληζκνχ. Δηδηθφηεξα νη ππφρξενη, ππνρξενχληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο 
πεξηφδνπ θάζε έηνπο αιιά θαη ηε δηάξθεηα απηήο λα πξνβαίλνπλ ζε πεξηνδηθνχο θαζαξηζκνχο ησλ πάζεο 
θχζεσο ηδηνθηεζηψλ ηνπο. 

Κέξνο Β. Θαζαξηφηεηα νηθνπέδσλ. 

21.7 Πχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Λ. 3852/2010, ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ πξνζηίζεηαη «ε κέξηκλα, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαζαξηζκνχ, απφ ηνπο 
ηδηνθηήηεο, λνκείο, θαη επηθαξπσηέο, ησλ νηθνπεδηθψλ θαη ινηπψλ αθάιππησλ ρψξσλ, πνπ βξίζθνληαη εληφο 
πφιεσλ, θσκνπφιεσλ θαη νηθηζκψλ θαη ζε απφζηαζε κέρξη 100 κέηξσλ απφ ηα φξηά ηνπο, θαζψο θαη ε 
ππνρξέσζε απηεπάγγειηνπ θαζαξηζκνχ απφ ηνπο δήκνπο, ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ ππφρξεσλ. Πε 
βάξνο εθείλσλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν πελήληα (50) ιεπηψλ, αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 
ηνπ νηθείνπ ρψξνπ, ην νπνίν θαη απνηειεί έζνδν ηνπ νηθείνπ δήκνπ, βεβαηνχηαη εηο βάξνο ηνπο ε ηζφπνζε 
ζρεηηθή δαπάλε ηνπ δήκνπ πξνο θαζαξηζκφ…». Νη πνηλέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν επηβάιινληαη 
αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ άιιεο πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο. 

21.8 Ν Γήκνο, εθ’ φζνλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ, εηδνπνηεί κε θάζε πξφζθνξν κέζν 
ηνπο ηδηνθηήηεο νξίδνληαο δεθαήκεξε πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο. Δάλ ε πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε ηφηε 
παξεκβαίλεη θαη απνθαζηζηά ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ νηθνπέδνπ, θαηαινγίδνληαο πιένλ ηνπ 
πξνζηίκνπ θαη φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο, πεξίθξαμεο θαη αζθάιηζεο ηνπ ρψξνπ 
θ.ι.π. ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο 
Θαλνληζκνχ.  
 
Άξζξν 22: παίζξην θαη ζηάζηκν εκπφξην  
22.1 Κηθξνπσιεηέο – Θαληίλεο - Ξεξίπηεξα: Νη κηθξνπσιεηέο, νη ηδηνθηήηεο θαη εθκεηαιιεπηέο πεξηπηέξσλ θαη 
νη ηδηνθηήηεο θαληηλψλ, πνπ αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο εληφο ησλ νξίσλ επζχλεο ηνπ Γήκνπ, αλεμάξηεηα 
απφ ηνλ θνξέα πνπ ηνπο έρεη ρνξεγήζεη ηελ άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηελ άδεηα θαηάιεςεο 
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ νθείινπλ:  
Α. Λα ηεξνχλ ηνλ ρψξν γχξσ απφ ηνλ πάγθν, ηελ θαληίλα ή ην πεξίπηεξν ηνπο θαζαξφ πξφζηηκν: 50,00€  
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Β. Νη κηθξνπσιεηέο λα απνζχξνπλ ηνπο πάγθνπο, ηηο θαληίλεο θαη θάζε πξφζζεηε θαηαζθεπή απφ ην ρψξν 
εξγαζίαο, κεηά ηε ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν γεληθφο θαζαξηζκφο ηεο 
πεξηνρήο θαη λα κελ κεηαηξέπνληαη νη ρψξνη απηνί ζε εζηίεο κφιπλζεο .Ξξφζηηκν: 50,00€  
Γ. Λα δηαζέηνπλ εηδηθφ κέζν ή κέζα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε 
κηθξναπνξξηκκάησλ γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο. Ρα κέζα απηά ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά κε 
επζχλε ησλ ππεπζχλσλ ηνπο. Ξξφζηηκν: 50,00€  
Γ. Λα κελ ελαπνζέηνπλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνιείκκαηα πξντφλησλ, άδεηεο ζπζθεπαζίεο θαη άιια 
είδε πνπ δπζρεξαίλνπλ ηνλ γεληθφ θαζαξηζκφ, ηελ θίλεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ κέζσλ θαζαξηφηεηαο. Ρα 
απνξξίκκαηα θαη νη άδεηεο ζπζθεπαζίεο ζα νδεγνχληαη κε ηδία επζχλε ζην πιεζηέζηεξα κέζν πξνζσξηλήο 
απνζήθεπζεο ηνπ Γήκνπ .Ξξφζηηκν: 50,00€  
 
Άξζξν 23: Κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε αληηθεηκέλσλ  
23.1 Όια ηα θνξηεγά απηνθίλεηα θαη γεληθά ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ κεηαθέξνπλ ρψκα, άκκν, αζβέζηε, 
ζθπξφδεκα, ή γεληθά πγξφ ή μεξφ θνξηίν, πξέπεη λα  έρνπλ ην θνξηίν ηνπο πιήξσο θαιπκκέλν κε κνπζακά ή 
άιιν θαηάιιειν κέζν πξνζηαζίαο ψζηε λα απνθιείνληαη θίλδπλνη δηαξξνήο ή δηαζπνξάο απηνχ θαη λα 
κεξηκλνχλ ψζηε λα κελ ππάξρεη ππεξθφξησζε ηνπο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ππεξρείιηζε θαη ξχπαλζε 
ηνπ Γήκνπ. 
Ξξφζηηκν : 150,00-300,00€  
23.1.1 Όια ηα παξαπάλσ θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ζηνπο 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο φπνπ ζηαζκεχνπλ (π.ρ. θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπο) ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ 
απνηξνπή ηεο ξχπαλζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο. Ξξφζηηκν:100,00€ 23.2 Ρα νπνηαζδήπνηε κνξθήο απνξξίκκαηα 
πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε εκπνξεπκάησλ πξέπεη λα πεξηζπιιέγνληαη ακέζσο απφ ηνπο 
ππεπζχλνπο (κεηαθνξέαο θαη ππεχζπλνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο) κεηά ην ηέινο θάζε εξγαζίαο, 
Πηελ πεξίπησζε ακέιεηαο ε θαζαξηφηεηα δηεμάγεηαη απφ ηελ πεξεζία Θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη ηα έμνδα 
θαζαξηζκνχ, φπσο απηά ζα πξνθχπηνπλ θάζε θνξά ζα θαηαινγίδνληαη ζηνπο ππεπζχλνπο. Νη παξαβάηεο 
ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν 50,00€ πνπ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο έηνπο ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη  
 
Άξζξν 24: Γηέιεπζε αγξνηηθψλ νρεκάησλ 24.1 Νη ππεχζπλνη αγξνηηθψλ νρεκάησλ πνπ θηλνχληαη εθηφο 
δαθηπιίνπ πφιεο ή ζηα Ρνπηθά Γηακεξίζκαηα, κε θνξηίν ή φρη πνπ κεηαθέξνπλ δηάθνξα αγξνηηθά πξντφληα ζα 
πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή ξχπαλζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ ή 
κε αηηία ηα κεηαθεξφκελα πξντφληα ηνπο ή απφ ρψκαηα θαη ιάζπεο πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνπο ηξνρνχο ησλ 
νρεκάησλ, ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν : 300,00 € θαη αλ ε παξάβαζε επαλαιακβάλεηαη κε 600  €, 1.200 € θ.ν.  
 
Άξζξν 25: Ξξνζηαζία Γαζψλ – Αθηψλ  
25.1. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δάζνπο απαγνξεχεηαη ην άλακκα θσηηάο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απφ ηδηνθηήηεο 
νηθνπέδσλ ή εθηάζεσλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα (ζπλήζσο) απφ 1ε Καΐνπ  έσο 31 Νθησβξίνπ ηνπ ίδηνπ 
έηνπο. Άδεηεο θαχζεο θαηά πεξίπησζε δχλαηαη λα ρνξεγεί ε θαηά ηφπνπο Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία θαηά ην 
πξναλαθεξφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Νη παξαβάηεο ζα αληηκεησπίζνπλ, ηηο ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 
ηζρχνληεο ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο θαη πξφζηηκν 200,00€-500,00 επξψ απφ ην Γήκν πνπ ζε πεξίπησζε 
ππνηξνπήο ηξηπιαζηάδεηαη.  
25.2. Νη θαζαξέο αθηέο θαη γεληθφηεξα νη παξαιηαθνί ρψξνη είλαη επίζεο ζεκαληηθφηαηνο παξάγνληαο 
ηζνξξνπίαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Δίλαη απαξαίηεην ινηπφλ λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαζαξηφηεηα απηψλ 
θαη λα απαγνξεπηεί απζηεξά θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ δεκηνπξγεί επηβάξπλζε θαη ξχπαλζε ησλ αθηψλ ηνπ 
Γήκνπ καο. 
Νπνηαδήπνηε κνξθή άλαξρεο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο (π.ρ. άλακκα θσηηάο ζηνλ αηγηαιφ , ηξνρφζπηηα , ζθελέο 
, ακάμηα , ιχκαηα ,θαζαξηζκφο ςαξηψλ , απνξξίκκαηα , πξνζέγγηζε ζθχισλ θαη ινηπψλ δψσλ , σο θαη ρξήζε 
ζακπνπάλ ζηα ληνπο ηεο παξαιίαο θιπ.) ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν 100,00-200,00€ πνπ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 
ηξηπιαζηάδεηαη . 
 
Άξζξν 26: Θαζαξηζκφο απιάθσλ άξδεπζεο Νη Γεκφηεο ππνρξενχληαη λα πξνβαίλνπλ ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ 
απιάθσλ ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα ζρεηηθά πξφζηηκα 
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ αληίζηνηρν Θαλνληζκφ. (άξζξν 8 & 10, Θαλνληζκνχ Άξδεπζεο ΑΓΑ:45Τ9Υ9Ξ-ΓΤΓ) 
 
Άξζξν 27: Εψα ζπληξνθηάο θαη ινηπά νηθφζηηα  
27.1 Νη ηδηνθηήηεο ή νη ζπλνδνί θαηνηθίδησλ δψσλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαζαξίδνπλ άκεζα ηα πεξηηηψκαηα θαη 
ηηο αθαζαξζίεο ησλ δψσλ ηνπο φηαλ απφ απηά ξππαίλνληαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα 
παηδηθή ραξά ή άιιν θνηλφρξεζην ρψξν πνπ θηινμελεί παηδηά, απιέο ή εηζφδνπο ζρνιείσλ, βξεθνλεπηαθψλ 
ζηαζκψλ, πξναχιηα εθθιεζηψλ ή δεκφζηα θηίξηα, ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν 100,00-500,00€  
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Άξζξν 28: Βνζθή Εψσλ Απαγνξεχεηαη ε βνζθή δσψλ εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ηεο πφιεο θαη ησλ 
Ρνπηθψλ Γηακεξηζκάησλ φπσο ζε νηθφπεδα, άιζε θαη γεληθά ζε ρψξνπο φπνπ δεη αλζξψπηλνο πιεζπζκφο, 
ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν 100,00-500,00€  
 
Άξζξν 29: Γηαρείξηζε θαη ηειηθή δηάζεζε ακηάληνπ  
29.1 Απαγνξεχεηαη ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε κπαδψλ θαη πιηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εξγαζίεο αθαίξεζεο, 
θαηεδάθηζεο, επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ακηαληνχρσλ πιηθψλ , ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν 500,00-2.000,00€ 
Ξέξαλ ηνπ αλψηεξνπ πξνζηίκνπ ν παξαβάηεο ππνρξενχηαη ζηελ απνκάθξπλζε θαη αζθαιή κεηαθνξά θαη 
δηάζεζε ησλ ακηαληνχρσλ πιηθψλ κέζσ εηαηξεηψλ πνπ θαηέρνπλ ζρεηηθή άδεηα κεηαθνξάο πξνο λνκίκνπο 
ιεηηνπξγνχληνο ρψξνπο απφζεζεο ακηάληνπ ή επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 
29.2 Ξξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηεδάθηζεο ή ζπληήξεζεο, νη εξγνδφηεο νθείινπλ λα θαηαξηίδνπλ ζρέδην 
εξγαζίαο, λα ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ 212/2006 ( 
ΦΔΘ 212/Α/9-10-2006) θαη ηεο νδεγίαο 2003/18/ΔΘ. Ρα ακηαληνχρα πιηθά ζα πξέπεη λα αθαηξνχληαη απφ θηίξηα 
θαη εγθαηαζηάζεηο ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπιιέγνληαη, λα απνζεθεχνληαη θαη λα 
απνξξίπηνληαη σο επηθίλδπλα απφβιεηα (Θ..Α 8668/2007 <<Έγθξηζε Δζληθνχ Πρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο 
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΠΓΔΑ)>> (ΦΔΘ 287Β/2/3/07) 
 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ: ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΩΛ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΘΑΗ  ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΝΟΓΑΛΗΠΚΩΛ 
ΘΝΗΛΖΠ ΩΦΔΙΔΗΑΠ 
 
Άξζξν 30: Θαζαξηφηεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη εξγαζηψλ θνηλσθειψλ 
νξγαληζκψλ 
30.1 Ρν θεθάιαην απηφ αθνξά θάζε είδνπο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηδηψηεο ή θνξείο ηνπ 
δεκνζίνπ (αλέγεξζε λέσλ νηθνδνκψλ, πξνζζήθεο, επηζθεπέο, αλαθαηλίζεηο, θαηεδαθίζεηο, ινηπέο νηθνδνκηθέο 
εξγαζίεο), θαζψο θαη θάζε εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο ή εξγνιάβνπο 
δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ έξγσλ, πνπ εθηεινχληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ. Ζ 
απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γεληθά ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ Γήκνπ ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθφ 
πξφζηηκν βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 8. Ρνπ Λ. 1080/80. 
30.1.1 Πε θάζε εθηεινχκελε νηθνδνκηθή εξγαζία, κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ, ηνπ επηβιέπνληνο 
κεραληθνχ θαη ηνπ αξκφδηνπ εξγνιάβνπ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ:  
α) Αληίγξαθν ηεο ζεσξεκέλεο απφ ηελ Αζηπλνκία νηθνδνκηθήο άδεηαο.  
β) Ξηλαθίδα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Λφκν κε ηνλ αξηζκφ ηεο αδείαο θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο.  
γ) Άδεηα απφ ην Γήκν γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξψκαηνο, εθ’ φζνλ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα ελαπφζεζε πιηθψλ θ.ι.π.  
30.1.2  Πε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Ρερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηα εγθξηκέλα απφ ηελ Ξνιενδνκία 
ζρέδηα, νη παξαπάλσ ππεχζπλνη νθείινπλ ακέζσο λα ηα παξνπζηάδνπλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο 
ησλ εθηεινχκελσλ θαηαζθεπψλ.  
30.2 Πε θάζε πεξίπησζε νη ππεχζπλνη ησλ έξγσλ νθείινπλ λα ηεξνχλ φια ηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δηεξρνκέλσλ θαζψο θαη ηα κέηξα αζθαιείαο ησλ νρεκάησλ, λα κελ παξαθσιχνπλ ηελ 
θπθινθνξία, λα κελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηεο πφιεο θαη λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα 
κέηξα απνθπγήο θηλδχλνπ δηαζπνξάο ή δηαθπγήο ζηνλ πεξηβάιινλ δνκηθψλ θαη αδξαλψλ πιηθψλ θαη θάζε 
είδνπο αρξήζησλ αληηθεηκέλσλ θαη απνβιήησλ, ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν 500,00€  
30.3 Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, νη παξαπάλσ ππεχζπλνη νθείινπλ:  
α) Λα ζεσξνχλ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα απφ ην Αζηπλνκηθφ Ρκήκα . 
β) Λα εθνδηάδνληαη απφ ην Γήκν κε άδεηα θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ - νδνζηξψκαηνο θαηαβάιινληαο ην 
αληίζηνηρν ηέινο. Πε πεξίπησζε πνπ δελ πξφθεηηαη λα γίλεη θαηάιεςε ηνπ πεδνδξνκίνπ, λα ππνβάιινπλ 
αλάινγε ππεχζπλε δήισζε, ε κε ππνβνιή ηεο νπνίαο ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν 500,00€. 
γ) Λα πξνζθνκίδνπλ ζην Γήκν εγγπεηηθή επηζηνιή (ην ππφδεηγκα ηεο νπνίαο ζα ρνξεγεί ν Γήκνο) 
αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο ή ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνζνχ (€ 20) επξψ είθνζη αλά κέηξν 
κήθνπο ηεο πξφζνςεο, ε νπνία θαη ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κεηά ηελ πιήξε πεξαίσζε ησλ 
εξγαζηψλ θαη εθ’ φζνλ δελ πξνθιήζεθαλ δεκίεο ζηνπο Γεκνηηθνχο ρψξνπο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ 
εξγαζηψλ (π.ρ. κπάδα, ηζηκέληα ζην πεδνδξφκην θαη ην νδφζηξσκα, άιιεο θζνξέο ζηα πεδνδξφκηα, παξαιείςεηο 
πιαθφζηξσζεο πεδνδξνκίνπ θ.ι.π.). Ρα παξαπάλσ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ.  
30.3.1 Ν ρψξνο πνπ εθηεινχληαη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηθξαγκέλνο. Πε πεξίπησζε 
θαηαιήςεσο πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεδψλ θαη ησλ 
νρεκάησλ. Ρα αδξαλή πιηθά πνπ βξίζθνληαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ πξέπεη λα εγθηβσηίδνληαη κε κέζα πξνζηαζίαο 
(καδέξηα, ηζηκεληφιηζνπο, ζάθνπο θιπ) γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπο απφ λεξά είηε απφ νπνηαδήπνηε 
άιιε αηηία. Ξξφζηηκν 500,00€ 
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30.3.2 Διαθξά πιηθά πνπ παξαζχξνληαη απφ ηνλ αέξα (άκκνο, καξκαξφζθνλε, κπάδα θιπ) ζα πξέπεη λα 
θαηαβξέρνληαη ζπρλά, ψζηε λα κελ παξαζχξνληαη, ην ίδην ηζρχεη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα θαηεδαθίζεσλ ή 
εθζθαθψλ. Ξξφζηηκν 500,00€ 
30.3.3 Ρα ζηεξεά θηλεηά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ πξέπεη λα 
είλαη θαηά ηξφπν αζθαιή ζηεξεσκέλα γηα ηελ πξφιεςε αηπρήκαηνο, ηα δε πεξηθξάγκαηα γηα ηνλ ίδην ιφγν 
πξέπεη λα είλαη πιήξε θαη αζθαιή. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο επηβάιιεηαη ε ζήκαλζε κε ζρεηηθέο αλαθιαζηηθέο 
πηλαθίδεο θαη ε ηνπνζέηεζε αζπξνθφθθηλεο ηαηλίαο φηαλ θαηαιακβάλεηαη κέξνο νδνζηξψκαηνο ε δε ζήκαλζε 
θαηά ηελ λχρηα πξέπεη λα είλαη θσηεηλή, ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν 500,00€ 
30.3.4 Ν ηδηνθηήηεο θάζε λεναλαγεηξφκελεο νηθνδνκήο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ ηνπνζέηεζε εηδηθνχ θάδνπ 
κεραληθήο απνθνκηδήο (θνληέτλεξ) ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν, γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ κε 
αλαθπθιψζηκσλ θαη ησλ ππνινίπσλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. Γηα ηηο λέεο νηθνδνκέο ν ζρεδηαζκφο ηνπ ρψξνπ απηνχ 
θαη ε δέζκεπζε γηα ηελ ηήξεζε ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο ζα πξέπεη λα είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ έθδνζε 
νηθνδνκηθήο άδεηαο. Όηαλ ε θάιπςε ηεο νηθνδνκήο δελ επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θάδνπ εληφο ηνπ 
νηθνπέδνπ, ν θάδνο απηφο κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηνπ νδνζηξψκαηνο, εθφζνλ 
εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή θαη αζθαιήο δηέιεπζε πεδψλ θαη νρεκάησλ, θαηφπηλ αδείαο ηνπ Γήκνπ θαη θαηαβνιήο 
ηνπ ηέινπο θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.  
Ρα αλαθπθιψζηκα πιηθά ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα νδεγνχληαη ζηνπο εηδηθνχο κπιε θάδνπο ηνπ Γήκνπ. Κεγάιεο 
πνζφηεηεο ζα απνζεθεχνληαη επηκειψο θαη ζα απνθνκίδνληαη απφ εηδηθφ φρεκα ηνπ Γήκνπ, θαηφπηλ 
ζπλελλφεζεο κε ηελ πεξεζία εθφζνλ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα.  
Δπίζεο είλαη ππνρξεσηηθή ε ηνπνζέηεζε θνξεηήο ρεκηθήο ηνπαιέηεο εληφο ηνπ νηθνπέδνπ πνπ εθηεινχληαη 
νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζπλεξγείσλ πνπ απαζρνινχληαη, εθηφο εάλ ππάξρεη ήδε κφληκε 
εγθαηάζηαζε WC πνπ πιεξνί ηνπο φξνπο πγηεηλήο. Αλάινγεο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ θαη ηηο νηθνδνκέο ζηηο 
νπνίεο εθηεινχληαη επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο κεγάιεο θιίκαθαο. Νη ζρεηηθέο δαπάλεο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ 
ηδηνθηήηε ηεο νηθνδνκήο ή ηνλ εξγνιάβν ησλ εξγαζηψλ. Ξξφζηηκν 500,00€ 
30.4 Πε πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο (Ν.Ρ.Δ, Γ.Δ.Ζ θιπ) γηα ζπληήξεζε, 
επηζθεπή δηθηχνπ ή λέσλ παξνρψλ, επηβάιιεηαη ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο Λφκνπο 
«πεξί εθηέιεζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ» (ζεκάλζεηο θιπ) θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Νηθνδνκηθνχ 
Θαλνληζκνχ θαη ηνπ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο. 30.5 Πε θακία πεξίπησζε δελ ζα απνηίζεληαη, νχηε θαη 
πξνζσξηλά, πξντφληα εθζθαθήο ζηνπο δξφκνπο, αιιά ζα θνξηψλνληαη θαη ζα απνκαθξχλνληαη ηαπηφρξνλα κε 
ηελ εθζθαθή. Δπίζεο ηα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ φηαλ ρξεηάδνληαη, φρη λσξίηεξα. Δπίζεο 
έμσ απφ ηελ πεξίθξαμε ηνπ έξγνπ ζα ηεξείηαη ζρνιαζηηθή θαζαξηφηεηα απφ ρψκαηα, ιάζπεο θαη 
κηθξναπνξξίκκαηα, κε φπνηα κέζα θξηζνχλ απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ (π.ρ. ζθνχπηζκα, 
πιχζηκν θιπ) θαη κε ζηφρν ηελ απνθπγή, έζησ θαη ζηηγκηαίαο ξχπαλζεο ηεο γχξσ πεξηνρήο αιιά θαη ηεο 
κεηαθνξάο ξχπσλ (θπξίσο ιάζπεο θαη ζθφλεο απφ ηα δηεξρφκελα νρήκαηα) ζηνλ ππφινηπν Γήκν. Ξξφζηηκν 
500,00€ 
30.6 Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη άκεζα λα γίλεηαη απνκάθξπλζε φισλ ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθήο θαη ησλ ππνινίπσλ άρξεζησλ πιηθψλ θαη λα επαλαθέξνληαη ηα πξάγκαηα ζηελ αξρηθή ηνπο 
θαηάζηαζε. Θαηφπηλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζρνιαζηηθή θαζαξηφηεηα ζε φιε ηελ πεξηνρή πνπ απηφ θαιχπηεη θαη 
επεξεάδεη, ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν 500,000€  
 
ΑΟΘΟΝ 31: Ρα ηέιε γηα παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ πεξηιακβάλνπλ: 
 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΡΔΙΥΛ ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ 
1 Άξζξν 6 πεξ.β2 Δηδηθφ ηέινο απνθνκηδήο, ην νπνίν νξίδεηαη ζε (€) επξψ αλά θπβηθφ κέηξν ή 

αλά κνλάδα απνθνκηδήο 
2 Άξζξν 6 πεξ.β5 Ρέινο ρξήζεο θιαδνηεκαρηζηή - ειάρηζηε ρξέσζε ζα θαζνξίδεηαη εθάπαμ 

ζε επξψ (€) 
3 Άξζξν 6 πεξ.β6 παξερφκελε ππεξεζία (ζξπκκαηηζκφο θιαξηψλ θιπ) θαζνξίδεηαη εθάπαμ σο 

ηέινο ζε (€) επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξψηεο ψξαο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ζπξφκελνπ κεραλήκαηνο ζξπκκαηηζκνχ ήηνη ηνπ θιαδνηεκαρηζηή) θαη 
θαηφπηλ ε ρξέσζε θαζνξίδεηαη σο ηέινο ζε επξψ γηα θάζε επηπιένλ ψξα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο αλά 
πεξίπησζε. 

4 Άξζξν 6 πεξ. γ Ρέινο απνθνκηδήο νγθσδψλ απνξξηκκάησλ θαζψο θαη ην ηέινο δηάζεζεο 
αλά νγθψδεο αληηθείκελν (αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ, ην είδνο ηνπ θηι.) 

5 Άξζξν 7 πεξ.7 Ρέινο αληαπνδνηηθφ ζε ρξήζηεο ή ελνηθηαζηέο ρψξσλ  
6 Άξζξν 30.3.4 Ρέινο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 
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Ρα αλσηέξσ πξνβιεπφκελα ηέιε απνθνκηδήο ή παξνρήο ππεξεζηψλ θαζψο επίζεο θαη ην ηέινο 
δηάζεζεο ζα θαζνξίδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη θαηά πεξίπησζε κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ θαη εθφζνλ απηφ δελ απαγνξεχεηαη απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ή ππνπξγηθέο απνθάζεηο 
(π.ρ. λνκνζεζία γηα ηα ηαηξηθά απφβιεηα, θιπ). 
 
 
ΑΟΘΟΝ 32  
Γεληθή δηάηαμε, κε πξνβιεθζείζεο πεξηπηψζεηο 
 
Ξεξηπηψζεηο ξχπαλζεο νη νπνίεο δελ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ θαλνληζκφ απηφ, ζα αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη κε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ απφ 100,00 έσο 2000,00 ΔΟΥ, αλάινγα κε ην κέγεζνο 
ηεο ξχπαλζεο, ην νπνίν ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηξηπιαζηάδεηαη (γηα ηελ ίδηα παξάβαζε). Ν ξππαίλσλ ζα 
ππνρξεψλεηαη επίζεο ζηελ επαλαθνξά ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε επηβαξπλφκελνο κε ηελ 
απαηηνχκελε πξνο ηνχην δαπάλε. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ ζπκκνξθσζεί ζηα παξαπάλσ, ηφηε ηελ 
απνθαηάζηαζε ζα θάλεη ν Γήκνο ρξεψλνληαο κε ην αληίζηνηρν πνζφ ηνλ ξππαίλνληα. 
 
ΑΟΘΟΝ 33 
Δπηβνιή θπξψζεσλ  
 
Γεληθά: Ζ επηβνιή πξνζηίκσλ είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ, γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 
άξζξνπ 2, ηα νπνία κε απφθαζή ηνπο θαζνξίδνπλ κφλν ην χςνο ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα : 

 Ξξφζηηκν κέρξη 1.000,00 € κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ Αληηδεκάξρνπ (εθφζνλ ηνπ έρεη 
παξαρσξεζεί ε αξκνδηφηεηα θαζαξηφηεηαο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο). 

 Ξξφζηηκν απφ 1.000,00 έσο 2.000,00 € κε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
 Ξξφζηηκν άλσ ησλ 2.000,00 € κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
 
1. Νη παξαβάζεηο ηνπ θαλνληζκνχ λα βεβαηψλνληαη κε εθηειεζηέο πξάμεηο βεβαίσζεο ησλ αλσηέξσ αξκνδίσλ 
νξγάλσλ ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεηαη ε αξκνδηφηεηα απηή απφ ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Κε ηηο ίδηεο 
σο άλσ πξάμεηο βεβαηψζεηο παξαβάζεσλ ζα επηβάιινληαη ζηνπο παξαβάηεο θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 
Θαλνληζκφ πξφζηηκα.  
2. Ν παξαβάηεο εθφζνλ επηζπκεί, κπνξεί λα αζθήζεη έγγξαθεο αληηξξήζεηο θαηά ηε εθηειεζηείο πξάμεηο-
βεβαίσζεο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ εληφο πέληε ( 5 ) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο έθζεζεο βεβαίσζεο 
ηεο παξάβαζεο ζηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν , ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζίζεη επί ησλ αληηξξήζεσλ 
εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ αληηξξήζεσλ.  
3. Αλ ν παξαβάηεο δελ αζθήζεη αληηξξήζεηο ή αλ νη αζθεζείζεο αληηξξήζεηο απνξξηθζνχλ, είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα θαηαβάιιεη ην επηβιεζέλ πξφζηηκν ζην Ρακείν ηνπ Γήκνπ, εληφο δέθα ( 10 ) εκεξψλ απφ ηε βεβαίσζε - 
επηβνιή ηνπ θαη  
4. θαηά ηεο απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, 
εληφο εμήληα ( 60 ) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο. 
 
ΑΟΘΟΝ 34  
Ππλεξγαζία κε ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο 
Νη εξγαδφκελνη ζηνλ Ρνκέα Ξεξηβάιινληνο - Θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ επηηεινχλ απφ φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
Γήκνπ ην πην δχζθνιν έξγν. 
Θάζε δεκφηεο ή πνιίηεο έρεη ππνρξέσζε λα πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο ζε εθείλνπο ηνπο ζπλδεκφηεο ηνπ πνπ 
παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο θαζαξηφηεηαο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη λα  
γλσζηνπνηεί ζηηο αξκφδηεο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ (γξαπηψο ή πξνθνξηθψο) ηηο παξαβηάζεηο πνπ ππνπίπηνπλ 
ζηελ αληίιεςή ηνπ, ψζηε λα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ δεκνηψλ θαη ην 
γεληθφηεξν δεκφζην ζπκθέξνλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν θαηαγγειιφκελνο ζηξαθεί ελαληίνλ ηνπ θαηαγγέιινληνο 
θαηφπηλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ή απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ν Γήκνο δχλαηαη λα ηνλ 
πξνζηαηέςεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν θαηά πεξίπησζε δηφηη ε θαζαξηφηεηα ηνπ Γήκνπ είλαη ππφζεζε φισλ.  
 
ΑΟΘΟΝ 35 
Έλαξμε ηζρχνο  
Ν  παξψλ  Θαλνληζκφο  ηζρχεη  ακέζσο  κεηά ηελ  έγθξηζε θαη δεκνζίεπζή ηνπ, φπσο πξνβιέπεη ν Θψδηθαο 
Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Λ. 3463/06, ΦΔΘ Α’ 114/8.6.2006). 
Κε ηελ ςήθηζε θαη εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ,  θαηαξγείηαη θάζε πξνεγνχκελνο θαη θάζε απφθαζε 
πνπ δελ είλαη ζχκθσλε  κε απηφλ. 
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  Ν Ξξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Ξεξηβάιινληνο 

Γξ. Βακβάηζηθνο Ξαλαγηψηεο  

  ΡΔ13- Ρερλ.Γεσπνλ. (ΚSc., PhD)  
 

Το ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ και μετά από 
διαλογικι ςυηιτθςθ,   
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τον Κανονιςμό Κακαριότθτασ  του Διμου Βζλου Βόχασ, ωσ κάτωκι:  

Άρκρο 1: Αντικείμενο του παρόντοσ Κανονιςμοφ 
Θ κακαριότθτα του Διμου και των Δθμοτικϊν και Τοπικϊν Κοινοτιτων ,κακϊσ και θ προςταςία του 
περιβάλλοντοσ είναι κοινωνικά αγακά και επιτυγχάνονται με τθ ςυνεχι ςυνεργαςία των δθμοτϊν-
κατοίκων και του Διμου και διζπονται από διατάξεισ, υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα. 
Με τθν εφαρμογι του παρόντοσ κανονιςμοφ επιδιϊκεται:  

 Θ τιρθςθ τθσ κακαριότθτασ και θ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ.  

 Θ ορκολογικι διαχείριςθ των απορριμμάτων– ςτερεϊν αποβλιτων (ςυςκευαςία, 
αποκομιδι, ανακφκλωςθ, διάκεςθ κ. α) ει δυνατόν με όρουσ τθσ κυκλικισ οικονομίασ 

 Θ γνωςτοποίθςθ των ςχετικϊν δθμοτικϊν διατάξεων και θ ςυμμόρφωςθ του κοινοφ 
ςφμφωνα με αυτζσ. 

 Θ ρφκμιςθ των υποχρεϊςεων και των δικαιωμάτων των δθμοτϊν και του Διμου, που 
αφοροφν τθν τιρθςθ τθσ κακαριότθτασ και τθν διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ.  

 
Άρκρο 2: Αρμοδιότθτα για τθν εφαρμογι  των διατάξεων του Κανονιςμοφ 
Θ αρμοδιότθτα για τθν εφαρμογι των διατάξεων του κανονιςμοφ ανικει ςτισ αρμόδιεσ 
Διευκφνςεισ, ςφμφωνα με τον εκάςτοτε ιςχφοντα οργανιςμό εςωτερικισ υπθρεςίασ του Διμου. 
Ειδικότερα, εξουςιοδοτοφνται: α) τα αρμόδια όργανα τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ - Τμιμα 
Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ (Αντιδιμαρχοσ, προϊςτάμενοι, υπάλλθλοι κακαριότθτασ κ.λ.π.), β) 
τθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ (εφόςον υπάρχει), γ) οι πρόεδροι και οι ςυμμετζχοντεσ αιρετοί 
Συμβοφλιο κάκε Τοπικισ Κοινότθτασ αλλά και ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο, για τθ διαπίςτωςθ και τθν 
βεβαίωςθ εγγράφωσ των παραβάςεων (εντόσ των εδαφικϊν ορίων αυτισ) και δ) τα αντίςτοιχα 
όργανα τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (Αντιδιμαρχοσ, προϊςτάμενοι, υπάλλθλοι κ.λ.π.), 
για τθν διενζργεια όλων των απαραίτθτων διαδικαςιϊν (κατόπιν τθσ βεβαίωςθσ τθσ παράβαςθσ 
από τα αρμόδια όργανα) για τθν βεβαίωςθ και είςπραξθ των αντίςτοιχων εςόδων κακϊσ και τθν 
επιβολι των προβλεπόμενων χρθματικϊν προςτίμων ι άλλων διοικθτικϊν μζτρων ζωσ και τθν 
μθνφςεων ςε βάροσ των παραβατϊν με τθν νομικι υπθρεςία του Διμου ςε ςυνεργαςία με 
προαναφερόμενα αρμόδια όργανα.  
Οι παραπάνω εξουςιοδοτοφμενοι κατά όταν προβαίνουν ςε ανάλογεσ ςυςτάςεισ προσ κάκε 
εμπλεκόμενο ι παραβάτθ οφείλουν να αναφζρουν ι ακόμα και να επιδεικνφουν τθν παροφςα 
Απόφαςθ με τα ςτοιχεία τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί από τον παραβάτθ που είναι παρϊν κατά τθν 
διαπίςτωςθ τθσ παράβαςθσ.  
Ειδικότερα, κατόπιν αρχικά τυχόν προφορικισ ειδοποίθςθσ, τα ανωτζρω εξουςιοδοτθμζνα όργανα, 
ςε κάκε περίπτωςθ κα υποβάλλουν υποχρεωτικϊσ και εγγράφωσ ςχετικό αίτθμα -ζγγραφο προσ τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ  Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ οι οποίεσ κα προβαίνουν ςε επιτόπιο ζλεγχο 
(αυτοψία κατά περίπτωςθ) το ςυντομότερο δυνατό, κα εκτιμοφν το φψοσ τθσ παράβαςθσ και για 
κάκε παράβαςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ κα ςυντάςςεται ζκκεςθ παράβαςθσ προσ επιβολι των 
αναλογοφντων κυρϊςεων κακϊσ και ζκκεςθ δαπάνθσ κακαριςμοφ από το Διμο (εφόςον 
απαιτείται), με καταλογιςμό τθσ δαπάνθσ κακαριςμοφ ςτον/ουσ υπόχρεο/ουσ ιδιοκτιτθ/εσ ι 
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παραβάτθ/εσ. Αμφότερεσ οι ςυγκεκριμζνεσ εκκζςεισ κα αποςτζλλονται ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν για τθν επιβολι των αντίςτοιχων προςτίμων.   
Το ζργο των Δθμοτικϊν Οργάνων ςυνεπικουρείται κατά περίπτωςθ και από:  
- Τα Κρατικά Υγειονομικά Πργανα 
- Τα Αςτυνομικά Πργανα 
- Τα Λιμενικά Πργανα 
- Τα Δαςικά Πργανα 
(πχ. για εξακρίβωςθ ςτοιχείων παραβατϊν από τθν πινακίδα ςκάφουσ, οχιματοσ ι κάκε είδουσ 
μζςου που δφναται να ςυμμετείχε ςτθν εκάςτοτε παράβαςθ ι χρθςιμοποιικθκε κακ’ 
οποιανδιποτε τρόπο από τον παραβάτθ ακόμα και για να διαφφγει από τον τόπο και τθ κζςθ 
τζλεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παράβαςθσ) 
Οι φορείσ και οι κάτοικοι του Διμου οφείλουν να ςυνδράμουν τισ πιο πάνω υπθρεςίεσ, ϊςτε να 
επιτευχκεί θ όςο το δυνατόν αποτελεςματικότερθ πραγματοποίθςθ τθσ αποςτολισ τουσ. 
Ο Διμαρχοσ, πζραν των ανωτζρω εξουςιοδοτθμζνων αρμοδίων οργάνων, μπορεί επιπλζον με 
αποφάςεισ του, να ανακζτει (και ςε άλλουσ δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ, πχ. ςυμβαςιοφχουσ, κλπ) τθν 
εφαρμογι μζρουσ ι του ςυνόλου εξειδικευμζνων διατάξεων του παρόντοσ κανονιςμοφ και τθ 
βεβαίωςθ των ςχετικϊν παραβάςεων για τθν κάλυψθ ςχετικϊν υπθρεςιακϊν αναγκϊν. 
Θ υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ του Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ αφορά:  

 Πλεσ τισ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, ςυλλόγουσ, ςωματεία, οργανϊςεισ, επαγγελματίεσ και τεχνικά 
ςυνεργεία που λειτουργοφν μόνιμα ι δραςτθριοποιοφνται προςωρινά εντόσ τθσ 
περιφζρειασ του Διμου. 

 Τουσ ιδιοκτιτεσ ι διαχειριςτζσ επιχειριςεων, καταςτθμάτων, οικοδομϊν, ακινιτων, 
οικοπζδων.  

 Ρωλθτζσ Λαϊκϊν Αγορϊν, μικροπωλθτζσ, πλανόδιουσ εμπόρουσ κ.λ.π..  
 Πλουσ τουσ διερχόμενουσ, τουσ επιςκζπτεσ και τουσ προςωρινοφσ ι μόνιμουσ κατοίκουσ τθσ 

πόλθσ, των οικιςμϊν και των χωριϊν του Διμου Βζλου-Βόχασ. 
 
Άρκρο 3: Προςδιοριςμόσ και ταξινόμθςθ των απορριμμάτων  
Ωσ απορρίμματα – ςτερεά απόβλθτα νοοφνται όλεσ οι ουςίεσ ι αντικείμενα, που προζρχονται από 
ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ι φυςικοφσ κφκλουσ, παράγονται ςε χϊρουσ διαβίωςθσ, εργαςίασ, 
παραγωγισ, ψυχαγωγίασ γενικϊσ χϊρουσ αςτικοφ περιβάλλοντοσ και τα οποία ο κάτοχοσ τουσ 
απορρίπτει ι επικυμεί/υποχρεοφται να απορρίψει. 
Τα ςτερεά απόβλθτα περιλαμβάνονται αναλυτικά ςτο παράρτθμα ΙΑ και ΙΒ του άρκρου 24 τθσ ΚΥΑ 
69728/824 (ΦΕΚ.Β 358/96). Ωσ οικιακά απόβλθτα νοοφνται όςα παράγονται από τισ χριςεισ των 
κατοικιϊν, τον οδοκακαριςμό ι άλλα απόβλθτα που μποροφν από τθ φφςθ ι τθν ςφνκεςθ τουσ να 
εξομοιωκοφν με τα οικιακά. 
Δθμοτικά απόβλθτα είναι όςα περιγράφονται αναλυτικά ςτο παράρτθμα ΙΒ’ του άρκρου 21 τθσ 
ίδιασ ωσ άνω ΚΥΑ με ονοματολογία αναφοράσ 20.00.00. Από αυτά εξαιροφνται τα απόβλθτα που 
περιζχονται ςτθν ίδια ονοματολογία και τα οποία περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο επικίνδυνων 
αποβλιτων, που ζχει υιοκετθκεί με τθν απόφαςθ 94/904 Ε. Κ.  
Για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ κανονιςμοφ τα απόβλθτα ταξινομοφνται ςε:  

 ΔΘΜΟΤΙΚΑ (ΑΣΤΙΚΑ) 

 ΕΙΔΙΚΑ  

 ΤΟΞΙΚΑ –ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΑ  

 ΙΑΤΙΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ και 

 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 
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3.1 Σα δθμοτικά (αςτικά) απορρίμματα περιλαμβάνουν:  
Α) Εςωτερικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίεσ, καταςτιματα, γραφεία, βιομθχανικοφσ, 
βιοτεχνικοφσ και επαγγελματικοφσ χϊρουσ, νοςοκομεία, ιδρφματα, εκκλθςίεσ, ςχολεία και γενικά 
από κάκε χϊρο όπου εκδθλϊνονται ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ, πλθν των αμζςωσ παρακάτω 
περιπτϊςεων με ςτοιχεία (Β) και (Γ). 
Β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιαςδιποτε φφςθσ και προζλευςθσ, τα οποία κείνται ςε οδοφσ, 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, ακάλυπτα οικόπεδα κτλ. 
Γ) Ρροϊόντα κθπουρικϊν εργαςιϊν, όπωσ κλαδιά, φφλλα, χόρτα κτλ. 
Δ) Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (ςε μικρζσ ποςότθτεσ) όπωσ μπαταρίεσ, φάρμακα, ςφριγγεσ 
κτλ. 
Ε) Ογκϊδθ αςτικά απορρίμματα όπωσ παλαιά ζπιπλα, άχρθςτεσ οικιακζσ ςυςκευζσ, ςτρϊματα κτλ.  
 
3.2 Σα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:  
Α) Υπόλοιπα προερχόμενα από τθ δραςτθριότθτα βιομθχανιϊν, βιοτεχνιϊν, εργαςτθρίων, 
ςυνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγισ ι κατεργαςίασ του πρωτογενοφσ, δευτερογενοφσ ι 
τριτογενοφσ τομζα (π.χ. εργοςταςίων, εργαςτθρίων, ςυνεργείων, επιχειριςεων τροφίμων και 
εςτίαςθσ, λαϊκϊν αγορϊν, ιχκυαγορϊν) και δεν προςομοιάηουν με τα αςτικά απορρίμματα, λόγω 
όγκου, ποςότθτασ, δυνατότθτασ μεταφοράσ και τελικισ επεξεργαςίασ. 
Β) Ρροϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκςκαφζσ, κατεδαφίςεισ και γενικά οικοδομικζσ εργαςίεσ. 
Γ) Απορρίμματα και υπόλοιπα κακαριςμοφ χϊρων κοιμθτθρίων 
Δ) Απόβλθτα τα οποία δεν μποροφν να μεταφερκοφν με τισ ςυνικεισ μεκόδουσ αποκομιδισ και 
οχιματα. 
Ε) Αυτοκίνθτα, οχιματα, ςκάφθ και μθχανιματα γενικϊσ κακϊσ και μζρθ τουσ άχρθςτα ι 
εγκαταλελειμμζνα κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
 
3.3 Σα τοξικά –επικίνδυνα απορρίμματα περιλαμβάνουν:  
Πλα τα απορρίμματα που περιζχουν ουςίεσ επικίνδυνεσ για τθν υγεία, τθν αςφάλεια και το 
περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρθκτικά, τοξικά υλικά κ.λπ.), όπωσ αυτά ορίηονται 
ςτθν Υ.Α. 13588/725 ΦΕΚ Β 383/2006): Μζτρα, όροι, περιοριςμοί για διαχείριςθ επικινδφνων 
αποβλιτων ςε ςυμμόρφωςθ προσ οδ. 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλθτα του Συμβουλίου 
τθσ 12θσ Δεκεμβρίου 1991» θ ςυλλογι, αποκομιδι και τελικι διάκεςθ των οποίων γίνεται με 
τρόπουσ, μεκόδουσ και μεταφορικά μζςα διάφορα από τα ςυνικθ και μόνο όπωσ θ κείμενθ 
νομοκεςία ορίηει. 
 
3.4 Σα Ιατρικά Απόβλθτα περιλαμβάνουν:  
Τα απόβλθτα που παράγονται από Υγειονομικζσ μονάδεσ και αναφζρονται ςτον κατάλογο 
αποβλιτων του Ραραρτιματοσ τθσ Απόφαςθσ 2001/118/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ 16θσ Ιανουαρίου 
2001 των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕΛ 47/01). Τα απόβλθτα νοςοκομείων (Κ.Υ.) και 
κεραπευτθρίων γενικϊσ, εκτόσ εκείνων που προζρχονται από αίκουςεσ χειρουργείου και τοκετϊν, 
από πακολογοανατομικά – μικροβιολογικά – αιματολογικά εργαςτιρια, από τμιματα λοιμωδϊν 
νόςων κ.λπ., τα οποία οδθγοφνται υποχρεωτικά προσ καφςθ ςε ειδικοφσ κλιβάνουσ και θ διαχείριςθ 
των οποίων ρυκμίηεται όπωσ επιτάςςει θ ΚΥΑ 37591/2031 (ΦΕΚ Β` 1419/01.10.2003) «μζτρα και 
όροι για τθ διαχείριςθ ιατρικϊν αποβλιτων από υγειονομικζσ μονάδεσ».» 
 
3.5 Σα Ανακυκλϊςιμα Απόβλθτα περιλαμβάνουν: 
Στθν κατθγορία αυτι ανικουν, όλα τα προσ απόρριψθ υλικά τα οποία με τθν κατάλλθλθ 
επεξεργαςία παρζχουν εκ νζου πρϊτεσ φλεσ. Θ επεξεργαςία αυτι μπορεί να γίνεται είτε ςε 
‘κεντρικι’ μονάδα διαχωριςμοφ των υλικϊν – ςτόχων (πχ. ΚΔΑΥ, Ρράςινο Σθμείο, κλπ), είτε ςτθν 
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πθγι παραγωγισ τουσ μζςω εφαρμογισ προγραμμάτων Διαλογισ ςτθν Ρθγι. Το είδοσ τουσ 
διακρίνεται ςε κατθγορίεσ, π.χ.: 
α. Γυάλινεσ ςυςκευαςίεσ από: νερό, αλκοολοφχα ποτά, χυμοφσ, αναψυκτικά, βαηάκια τροφίμων 
κ.λπ.  
β. Χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ από: δθμθτριακά, πίτςεσ, μπιςκότα, ηάχαρθ, απορρυπαντικά,  
οδοντόκρεμεσ, χαρτοςακοφλεσ, χαρτοκιβϊτια, ζντυπο χαρτί (εφθμερίδεσ, περιοδικά, βιβλία), κ.λπ. 
 γ. Χάρτινεσ και πλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ υγρϊν προϊόντων (από γάλατα, χυμοφσ, νερά, μπουκάλια 
πλαςτικά, αναψυκτικά, γιαοφρτια, απορρυπαντικά, είδθ κακαριςμοφ, ςαμπουάν, αφρόλουτρα, 
οδοντόκρεμεσ, αποςμθτικά) και πλαςτικζσ ςακοφλεσ. 
δ. Ξφλινεσ ςυςκευαςίεσ όπωσ καςόνια φροφτων και λαχανικϊν, παλζτεσ κ.ά. 
ε. Μεταλλικζσ ςυςκευαςίεσ από αναψυκτικά, μπφρεσ, γάλατα εβαπορζ, τόνο, καφζ, τοματοπολτό 
από ςιδθροφχα και μθ ςιδθροφχα μζταλλα, κονςζρβεσ κ.λπ. 
ςτ. Συςςωρευτζσ (μπαταρίεσ) πάςθσ φφςεωσ, μεγάλεσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ (ψυγεία, πλυντιρια, 
θλεκτρικζσ. κουηίνεσ), μικροςυςκευζσ (κλιματιςτικά, φωτιςτικά είδθ, ςυςκευζσ τθλεπικοινωνίασ, 
ςεςουάρ, μίξερ, προϊόντα εικόνασ και ιχου, εξοπλιςμόσ πλθροφορικισ, θλεκτρικά– θλεκτρονικά 
εργαλεία και παιχνίδια), ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όργανα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου, 
ςυςκευζσ αυτόματθσ διανομισ, καταλφτεσ εξάτμιςθσ οχθμάτων, λάςτιχα μθχανοκίνθτων μζςων, 
λάδια πάςθσ φφςεωσ όπωσ (τθγανζλαια, καμζνα λίπθ – ορυκτζλαια). 
η. Οργανικό κλάςμα αςτικϊν απορριμμάτων ι Βιοαποδομιςιμα Αςτικά Απόβλθτα  και ειδικότερα, 
υπολείμματα τροφϊν από κατοικίεσ, επιχειριςεισ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ κ.ά., ‘πράςινα’ 
απορρίμματα από εργαςίεσ ςυντιρθςθσ χϊρων ‘πραςίνου’, (κιποι, άλςθ, πλατείεσ κ.λπ.). Ιδιαίτερθ 
ςθμαςία αποκτά θ ανακφκλωςθ τζτοιων αποβλιτων μζςω άλλων μορφϊν ανάκτθςθσ (π.χ. 
κομποςτοποίθςθ βιοαποβλιτων). 
θ. Απόβλθτα από ανακυκλϊςιμα υλικά που δε ςυνιςτοφν ςυςκευαςίεσ. Τα απόβλθτα αυτά 
μποροφν, λόγω του βαςικοφ ςυνκετικοφ τουσ υλικοφ, να ανακυκλωκοφν, π.χ. κραυςμζνοι 
υαλοπίνακεσ (υλικό – ςτόχοσ το γυαλί), παιχνίδια (από πλαςτικό), μεταλλικά αντικείμενα (πινακίδεσ 
κ.ά.), είδθ οικιακισ χριςθσ (κραυςμζνα πιάτα και ποτιρια), υλικά δομικϊν καταςκευϊν (μονωτικά, 
φελιηόλ, γυψοςανίδεσ, χαρτόνια κ.λπ.),εξαρτιματα υδραυλικϊν και αρδευτικϊν υλικϊν, ροφχα, 
υφάςματα, απόβλθτα νεκροταφείων, υπολείμματα από κακαριςμοφσ οδϊν, υπαίκριων αγορϊν 
κακϊσ και άλλα δθμοτικά απόβλθτα. 
 
Άρκρο 4: Οριςμόσ και ταξινόμθςθ χϊρων παραγωγισ απορριμμάτων και υπεφκυνοι τιρθςθσ των 
διατάξεων:  
Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ κανονιςμοφ, οι χρθςιμοποιοφμενοι όροι ζχουν τισ 
εξισ ζννοιεσ:  
4.1. «κατοικία»: Θεωρείται ο αυτοτελισ χϊροσ μόνιμθσ ι πρόςκαιρθσ διαβίωςθσ μεμονωμζνων 
ατόμων ι οικογενειϊν, δθλαδι θ μονοκατοικία, το διαμζριςμα ςε πολυκατοικία, ι άλλου τφπου 
ακίνθτα αλλά και μερικά κινθτά όπωσ π. χ. θ τροχοβίλα ι το τροχόςπιτο. Υπεφκυνοι είναι οι 
ιδιοκτιτεσ τουσ ι οι ενοικιαςτζσ τουσ (γενικότερα τα οποιαδιποτε ενιλικα άτομα διαβιοφν ςε 
αυτζσ), για δε τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των πολυκατοικιϊν και ςυγκροτθμάτων είναι ο 
διαχειριςτισ. Αν δεν υπάρχει διαχειριςτισ, όλοι οι ιδιοκτιτεσ των διαμεριςμάτων και 
καταςτθμάτων του κτιρίου, ι θ εταιρεία που ζχει αναλάβει τθ διαχείριςθ. Για τισ ακατοίκθτεσ 
κατοικίεσ υπεφκυνοι είναι οι ιδιοκτιτεσ τουσ.  
4.2. «κατάςτθμα ι επιχείρθςθ»: Θεωρείται ο αυτοτελισ χϊροσ, όπου αςκείται εμπορικι 
δραςτθριότθτα από πάςθσ φφςεωσ εμπορικζσ επιχειριςεισ, μόνιμα ι πρόςκαιρα, είτε ο χϊροσ 
αυτόσ είναι ιςόγειοσ ι υπόγειοσ, είτε βρίςκεται ςε όροφο ι ςτοά ι ςτο βάκοσ οικοπζδων. 
Τπεφκυνοι τιρθςθσ των διατάξεων είναι:  
α . Για προςωπικζσ επιχειριςεισ, ο Ιδιοκτιτθσ ι ο Διευκυντισ τουσ. β. Για Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ, ο 
Ρρόεδροσ, Αντιπρόεδροσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ και Γενικόσ Διευκυντισ. γ. Για εταιρείεσ 
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περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, ο Διαχειριςτισ τουσ. δ. Για Ομόρρυκμεσ και ετερόρρυκμεσ εταιρίεσ, ο 
Διαχειριςτισ. ε. Για Συνεταιριςμοφσ, ο Ρρόεδροσ και το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Συνεταιριςμοφ. 
ςτ. Για Σωματεία, ο Ρρόεδροσ και το Διοικθτικό Συμβοφλιο. η. Για κοινοπραξίεσ αποτελοφμενεσ από 
φυςικά πρόςωπα, τα πρόςωπα που τισ αποτελοφν. θ. Για κοινοπραξίεσ αποτελοφμενεσ από νομικά 
πρόςωπα, οι νόμιμοι εκπρόςωποι των νομικϊν προςϊπων που τισ αποτελοφν. κ. Για τα 
νοςοκομεία, ιδρφματα κτλ υπεφκυνοσ είναι ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι εν ελλείψει, 
ο αντίςτοιχοσ Διευκυντισ.  
4.3. «γραφείο»: Θεωρείται ο αυτοτελισ χϊροσ που είναι θ ζδρα φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου για 
τθν άςκθςθ, μόνιμα ι πρόςκαιρα, οποιουδιποτε επαγγζλματοσ που ζχει ςχζςθ κυρίωσ με τθν 
παροχι υπθρεςιϊν. 
Στθν ζννοια των γραφείων υπάγονται και ακίνθτα ι χϊροι όπου λειτουργοφν δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ι 
υπθρεςίεσ Ν.Ρ.Δ.Δ. οργανιςμϊν κοινισ ωφζλειασ και Ν.Ρ.Ι.Δ. ι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  
και επιχειριςεισ αυτϊν. 
Υπεφκυνοι τιρθςθσ των διατάξεων είναι: Ο ιδιοκτιτθσ τουσ, νομζασ ι κάτοχοσ του για δε τισ 
αναφερόμενεσ υπθρεςίεσ υπεφκυνοσ είναι ο Διευκυντισ Διοικθτικοφ ι ο Ρροϊςτάμενοσ 
Διοικθτικοφ, εκεί όπου δεν υπάρχει Διευκυντισ.  
4.4. «οικόπεδο»: Θεωρείται ο ακάλυπτοσ χϊροσ περιφραγμζνοσ ι μθ, εντόσ ι εκτόσ ςχεδίου πόλθσ 
ςτον οποίο υπεφκυνοσ είναι ο νομζασ ι κάτοχοσ αυτϊν και ςε περίπτωςθ που ζχει εκμιςκωκεί ο 
κάτοχοσ μιςκωτισ. Ο ιδιοκτιτθσ οικοπζδου που βρίςκεται για μεγάλο χρονικό διάςτθμα εκτόσ του 
τόπου ιδιοκτθςίασ του ακινιτου του ι απουςιάηει για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο του ζτουσ από 
τον τόπο του ακινιτου του, υποχρεοφται να ανακζςει ςε τρίτο πρόςωπο τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ 
και εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ κανονιςμοφ.  
4.5. «Βιομθχανικζσ και βιοτεχνικζσ μονάδεσ και εργαςτιρια»: Θεωροφνται οι ςτεγαςμζνοι ι 
υπαίκριοι χϊροι, που χρθςιμοποιοφνται από βιομθχανικζσ επιχειριςεισ για τισ παραγωγικζσ 
δραςτθριότθτεσ τουσ και τθν υποςτιριξθ τουσ. Στισ μονάδεσ αυτζσ υπεφκυνοσ για τθν κακαριότθτα, 
είναι ςυγκεκριμζνο πρόςωπο, οριηόμενο εκάςτοτε από τθ διεφκυνςθ τθσ μονάδασ. Αν τζτοιο 
πρόςωπο δεν ζχει οριςκεί, υπεφκυνοι κεωροφνται ο ιδιοκτιτθσ και ο διευκυντισ τθσ μονάδασ.  
4.6. «Τπεφκυνοι μεταφοράσ και μεταφόρτωςθσ»: Θεωροφνται οι εκτελοφντεσ τισ εργαςίεσ αυτζσ, 
κακϊσ και οι οδθγοί, χειριςτζσ μθχανθμάτων. 
4.7. «Τπεφκυνοι για τισ υπό ανζγερςθ οικοδομζσ κατοικιϊν, γραφείων, καταςτθμάτων κτλ»: είναι 
το πρόςωπο ςτο όνομα του οποίου ι ο υπεφκυνοσ τθσ εταιρείασ ςτο όνομα τθσ οποίασ ζχει εκδοκεί 
θ οικοδομικι άδεια. 
4.8. «Τπεφκυνοσ για τα κάκε είδουσ οχιματα»: είναι το πρόςωπο ςτο όνομα του οποίου ι ο 
υπεφκυνοσ τθσ εταιρείασ ςτο όνομα τθσ οποίασ ζχει εκδοκεί θ άδεια κυκλοφορίασ του αντίςτοιχου 
οχιματοσ. Ρροκειμζνου για οχιματα κτλ του Δθμοςίου, υπεφκυνοσ είναι ο Ρροϊςτάμενοσ του 
Γραφείου Κίνθςθσ ι μθ υπάρχοντοσ, ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ αντίςτοιχθσ υπθρεςίασ ςτθν οποία ανικει 
το όχθμα και από τθν οποία παίρνει εντολζσ κίνθςθσ.  
4.9. «Κοινόχρθςτοι χϊροι»: είναι οι κάκε είδουσ δρόμοι, πλατείεσ, άλςθ, τα πεηοδρόμια, οι 
πλατείεσ, οι γζφυρεσ και γενικά προοριςμοί για κοινι χριςθ ελεφκεροι χϊροι, που κακορίηονται 
από το εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο ι ζχουν τεκεί ςε κοινι χριςθ με οποιοδιποτε άλλο νόμιμο 
τρόπο. Υπεφκυνοσ τιρθςθσ των διατάξεων είναι ο Διμοσ.  
4.10. Οι προαναφερόμενοι υπεφκυνοι μποροφν με υπεφκυνθ διλωςθ προσ τθν Υπθρεςία 
Κακαριότθτασ να ορίςουν ςυγκεκριμζνο πρόςωπο, που ςυμβιϊνει ι ςυνεργάηεται ςτον ίδιο χϊρο, 
το οποίο κα αναλάβει τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ και εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ 
κανονιςμοφ. 
 
Άρκρο 5:  Οριςμόσ και ταξινόμθςθ ενεργειϊν διαχείριςθσ απορριμμάτων  
5.1. Προςωρινι αποκικευςθ απορριμμάτων Ο όροσ “προςωρινι αποκικευςθ απορριμμάτων’’ 
περιλαμβάνει όλεσ τισ ενζργειεσ που αφοροφν ςτθν προςωρινι φφλαξθ των απορριμμάτων και ςτθν 
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ζκκεςι τουσ ςε κάποιο ςθμείο από όπου κα γίνει θ αποκομιδι τουσ. 5.2. Αποκομιδι 
απορριμμάτων. 
Ο όροσ περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ που αφοροφν ςτθν περιςυλλογι των απορριμμάτων από τα 
προκακοριςμζνα ςθμεία προςκόμιςθσ, τθ μεταφορά τουσ και τθν εναπόκεςι τουσ ςτουσ τόπουσ 
τελικισ διάκεςθσ των απορριμμάτων.  
5.3. Διάκεςθ  απορριμμάτων Στον όρο περιλαμβάνονται οι ενζργειεσ εκείνεσ που ζχουν ςκοπό και 
είναι απαραίτθτεσ, προκειμζνου να καταςτιςουν τα απορρίμματα αβλαβι για τον άνκρωπο, τθ 
δθμόςια υγεία και το περιβάλλον γενικϊσ.  
5.4. Ανάκτθςθ υλικϊν ι / και ενζργειασ από απορρίμματα Στον όρο περιλαμβάνονται οι ενζργειεσ 
εκείνεσ που ζχουν ςκοπό τθν επαναχρθςιμοποίθςθ υλικϊν χριςιμων που περιζχονται ςτα 
απορρίμματα ι τθν παραγωγι ενζργειασ από αυτά. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΘΜΟΤ 
Άρκρο 6: Κακοριςμόσ Τποχρεϊςεων Διμου Ο Διμοσ Βζλου –Βόχασ είναι υπεφκυνοσ φορζασ για 
τθν διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων εντόσ των διοικθτικϊν του ορίων. Αναλυτικότερα με βάςθ 
τον παρόντα κανονιςμό οι υποχρεϊςεισ του Διμου κακορίηονται ωσ εξισ: 
α) Θ οργάνωςθ και επίβλεψθ τθσ προςωρινισ αποκικευςθσ, ςυλλογισ, αποκομιδισ, μεταφοράσ και 
διάκεςθσ των οικιακϊν μθ ογκωδϊν δθμοτικϊν απορριμμάτων όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο 
άρκρο 3.1 περίπτωςθ Α και Β του παρόντοσ Κανονιςμοφ. Θ αποκομιδι γίνεται ςφμφωνα με τισ 
ανάγκεσ κάκε περιοχισ, βάςει προγράμματοσ που καταρτίηει θ Υπθρεςία Κακαριότθτασ & 
Ανακφκλωςθσ. Τα απορρίμματα μεταφζρονται με ειδικά αυτοκίνθτα ςε Χϊρο Υγειονομικισ Ταφισ 
Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ι ςε Χϊρο Υγειονομικισ Ταφισ Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) ι ςε χϊρο 
ανακφκλωςθσ (πχ. ΚΔΑΥ, Ρράςινα Σθμεία, κλπ) ι και όπου αλλοφ ορίςει θ Δθμοτικι Αρχι με βάςει 
τον εκνικό ι περιφερειακό ςχεδιαςμό (πχ. ΣΔΙΤ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου).  
 
β) Θ αποκομιδι, μεταφορά και διάκεςθ των ογκωδϊν δθμοτικϊν (αςτικϊν) απορριμμάτων όπωσ 
αυτά περιγράφονται ςτο άρκρο 3.1 περίπτωςθ Γ και Ε του παρόντοσ Κανονιςμοφ (παλιά ζπιπλα, 
ςτρϊματα, κλαδιά, φφλλα κτλ) πραγματοποιείται εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν 
θμζρα που κα ειδοποιθκεί θ Υπθρεςία Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ του Διμου Βζλου-Βόχασ, 
email: kathariotita@1306.syzefxis.gov.gr) ι βάςει άλλου ειδικοφ προγράμματοσ αποκομιδισ που 
καταρτίηεται από τθν ςυγκεκριμζνθ Υπθρεςία και αφορά ςε ςυγκεκριμζνο τφπο αποβλιτου που 
χαρακτθρίηεται με το γενικό όρο ‘ογκϊδθ αντικείμενα’.  
Ωσ προχποκζςεισ τθσ αποκομιδισ αυτισ ορίηονται: 

β1) ο όγκοσ των ςυγκεκριμζνων απορριμμάτων κάκε ιδιοκτθςίασ ανά εβδομάδα να μθν είναι 
μεγάλοσ και ειδικότερα να καταλαμβάνει χϊρο που δεν υπερβαίνει το ιμιςυ τθσ 
χωρθτικότθτασ τθσ καρότςασ ανοικτοφ φορτθγοφ ενόσ (1) τόνου. 

β2) Θ καταβολι ειδικοφ τζλουσ αποκομιδισ, το οποίο ορίηεται ςε (€) ευρϊ ανά κυβικό μζτρο ι 
ανά μονάδα αποκομιδισ, όταν πρόκειται για αποκομιδι πολλϊν ογκωδϊν αντικειμζνων. 

β3) Διευκρινίηεται ότι ςε καμία περίπτωςθ δεν αποκομίηονται χόρτα από κακαριςμό οικοπζδων, 
υπόλοιπα από κλαδζματα αγροκτθμάτων, οικοδομικά υλικά και μπάηα. 

β4) Τα ογκϊδθ αντικείμενα που αποτελοφν παλιζσ οικιακζσ ςυςκευζσ (πχ. ψυγεία, πλυντιρια, 
κουηίνεσ, τθλεοράςεισ, κλπ) δφναται να ανακυκλϊνονται ςε ειδικοφσ χϊρουσ, εφόςον 
υπάρχουν αντίςτοιχα ρεφματα τζτοιων αποβλιτων, που ζχουν οριςτεί από το Διμο (πχ. 
Ρράςινο Σθμείο, κλπ).  

β5) Τα κλαριά κα δζνονται ςε μικρά δζματα και τα χόρτα κα τοποκετοφνται ςε ανκεκτικοφσ 
πλαςτικοφσ ςάκουσ, για τθν εφκολθ φόρτωςι τουσ από τουσ εργάτεσ του Διμου. Σε 
δθμοτικό Ρράςινο Σθμείο όπου υπάρχει ανάλογθ δυνατότθτα μποροφν να μεταφζρονται 
απευκείασ από τουσ Δθμότεσ ι από το Διμο κλαριά για τεμαχιςμό ι άλλθ κατάλλθλθ 
διαχείριςθ. Στθν περίπτωςθ που τα κλαδιά που μεταφζρονται από τουσ ίδιουσ τουσ δθμότεσ 
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ςε χϊρουσ που ζχει ορίςει ο Διμοσ για τεμαχιςμό και ζχουν μικρό  όγκο ςε μζγεκοσ (πχ ζωσ 
2 δζματα τα οποία δεν μποροφν να ξεπερνοφν ςε διάμετρο το μιςό μζτρο το κακζνα) και θ 
ελάχιςτθ χρζωςθ κα κακορίηεται εφάπαξ ςε ευρϊ. Δθλαδι ο κακζνασ μπορεί να 
προςζρχεται ςτο χϊρο τεμαχιςμοφ με τισ εξισ προχποκζςεισ:  

i)  να ζχει προθγθκεί ςχετικι ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία κακαριότθτασ και  
ii) ζχοντασ μαηί του και επιδεικνφοντασ-προςκομίηοντασ τθν αντίςτοιχθ απόδειξθ 

πλθρωμισ του ανάλογου τζλουσ (όπωσ αυτό κα κακορίηεται από ςχετικζσ 
αποφάςεισ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου). 

β6) Ειδικότερα, τα κλαδιά ι υπολείμματα κλαδζματοσ κιπων μποροφν να τεμαχίηονται 
επιτόπου με τον ςυρόμενο κλαδοτεμαχιςτι του Διμου, ςε κάκε ιδιοκτθςία που αυτά 
παράγονται και είτε να επιςτρζφονται ςτον εκάςτοτε ιδιοκτιτθ με τθ μορφι τρίμματοσ 
ξφλου (πχ. πριονίδι) εφόςον το επιλζξει, είτε οι παραγόμενεσ ποςότθτεσ τρίμματοσ να 
ςυλλζγονται και να απομακρφνονται με τα μζςα και το προςωπικό του Διμου προσ 
περαιτζρω επεξεργαςία ι διάκεςθ. Βαςικι ςυνιςταμζνθ και προχπόκεςθ για τθν διεξαγωγι 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ αποτελεί: 

 i) θ ζγκαιρθ ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ για τον κατάλλθλο 
προγραμματιςμό (τουλάχιςτον 10 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν ενζργεια τθσ 
αποκομιδισ, τεμαχιςμοφ και απομάκρυνςθσ των κλαδιϊν ι υπολειμμάτων 
κλαδζματοσ) ϊςτε ςε καμία περίπτωςθ να μείνουν ι να εναποτεκοφν αυτά ςε 
χϊρουσ που δεν επιτρζπεται (πχ. δθμοτικοφσ οδοφσ, πλθςίον και πζριξ κάδων 
απορριμμάτων, κλπ), Πρόςτιμο 500 – 1000 ευρϊ.  

ii) Απαραίτθτθ προχπόκεςθ όμωσ για να υλοποιθκεί κάκε τζτοια 
προγραμματιςμζνθ ενζργεια τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ είναι να προθγθκεί θ 
πλθρωμι διπλότυπου παραβόλου (τζλουσ) ςτθν οικονομικι υπθρεςία (με τίτλο 
πχ. αποκομιδι αχριςτων/υπολειμμάτων κλαδζματοσ) το οποίο κα 
αποςτζλλεται ι κα κοινοποιείται ςτθν υπθρεςία κακαριότθτασ με κάκε 
πρόςφορο μζςο ΠΡΙΝ από κάκε ανάλογθ ενζργειά τθσ.  

Το κόςτοσ αυτισ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ (κρυμματιςμόσ κλαριϊν κλπ) κακορίηεται 
εφάπαξ ωσ τζλοσ ςε ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πρϊτθσ ϊρασ λειτουργίασ του 
μθχανιματοσ κρυμματιςμοφ ιτοι του ςυρόμενου κλαδοτεμαχιςτι) και κατόπιν θ χρζωςθ 
κακορίηεται ωσ τζλοσ ςε ευρϊ για κάκε επιπλζον ϊρα λειτουργίασ του μθχανιματοσ για τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ ςε κάκε περίπτωςθ. Απαγορεφεται θ ανάμιξθ των 
υπολειμμάτων κλαδζματοσ με άλλα απορρίμματα, ςίδερα και γενικότερα υλικά που 
μπορεί να οδθγιςουν ςε βλάβθ ι καταςτροφι μερϊν του κλαδοτεμαχιςτι. Πρόςτιμο 500-
1.500 ευρϊ. 

Σε άλλεσ περιπτϊςεισ (δθλαδι ποςότθτεσ ογκωδϊν απορριμμάτων μεγαλφτερεσ των ανωτζρω 
ορίων των β1 ζωσ β5), τα παραπάνω απορρίμματα μεταφζρονται για διάκεςθ ςε χϊρουσ που 
υποδεικνφονται από τθν υπθρεςία Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ με μζςα και ζξοδα του εκάςτοτε 
υπεφκυνου. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ του παραγωγοφ των ανωτζρω απορριμμάτων να μεταφζρει 
με ίδια μζςα τα εν λόγω απορρίμματα, ο ενδιαφερόμενοσ οφείλει εγγράφωσ να ενθμερϊςει 
ςχετικά τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ και πριν από τθν αποκομιδι των ογκωδϊν 
δθμοτικϊν απορριμμάτων, να προκαταβάλλει το προβλεπόμενο τζλοσ αποκομιδισ κακϊσ και το 
τζλοσ διάκεςθσ ανά ογκϊδεσ αντικείμενο (ανάλογα με το βάροσ του, το είδοσ του κτλ.) όπωσ αυτό 
κα κακοριςτεί με ειδικότερεσ αποφάςεισ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και εφόςον αυτό δεν 
απαγορεφεται από ειδικότερεσ διατάξεισ ι υπουργικζσ αποφάςεισ (π.χ. νομοκεςία για τα ιατρικά 
απόβλθτα, κλπ). 
γ) Θ αποκομιδι των ειδικϊν απορριμμάτων που αναφζρονται ςτο άρκρο 3.2 περίπτωςθ Α και Γ του 
παρόντοσ κανονιςμοφ (υπόλοιπα προερχόμενα από τθν κφρια παραγωγικι δραςτθριότθτα 
βιομθχανιϊν, μπάηα κτλ) υποχρεοφται να πραγματοποιοφν, με δικά τουσ μζςα και δικι τουσ ευκφνθ 

ΑΔΑ: ΩΥΝΗΩ9Π-Ο5Β



 36 

οι ιδιϊτεσ ι οι φορείσ από τισ δραςτθριότθτεσ των οποίων προζρχονται τα ειδικά απορρίμματα. Ο 
Διμοσ μπορεί κατά περίπτωςθ να αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ αποκομιδισ των ειδικϊν 
απορριμμάτων εφόςον ζχει τθ δυνατότθτα και τθν υποδομι να εκτελζςει ςχετικό πρόγραμμα. Στθν 
τελευταία περίπτωςθ οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν πριν από τθν αποκομιδι να ζχουν καταβάλει το 
προβλεπόμενο τζλοσ αποκομιδισ ανά τόνο ι  ανά κυβικό μζτρο κακϊσ επίςθσ και το τζλοσ 
διάκεςθσ, όπωσ αυτά κακορίηονται και εξειδικεφονται κατά περίπτωςθ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου.  
 
δ) Θ κακαριότθτα των εξωτερικϊν χϊρων. Πλεσ οι εργαςίεσ περιςυλλογισ και απομάκρυνςθσ 
μικροαπορριμμάτων από τα μζςα προςωρινισ εναποκζςεωσ ι των μικροαπορριμμάτων που 
βρίςκονται ςε οδοφσ, πλατείεσ, άλςθ και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ γενικϊσ. Οι περιοχζσ, θ ςυχνότθτα 
και οι μζκοδοι κακαριςμοφ ορίηονται από τον Διμο, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ, τισ δυνατότθτεσ και 
τα διακζςιμα μζςα. Για να διατθροφνται οι εξωτερικοί χϊροι κακαροί, ο Διμοσ ανάλογα με τισ 
δυνατότθτεσ του υποχρεοφται να τοποκετεί (επιςκευάηει και αντικακιςτά) ςε κατάλλθλεσ 
αποςτάςεισ εφχρθςτα δοχεία μικροαπορριμμάτων ι άλλουσ ειδικοφσ κάδουσ υποδοχισ 
απορριμμάτων και μικροαπορριμμάτων τα οποία οφείλει να διατθρεί κακαρά, αποκομίηοντασ το 
περιεχόμενο τουσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα.  
 
ε) Θ προϊκθςθ προγραμμάτων ανακφκλωςθσ με διαλογι ςτθν πθγι ι άλλεσ κατάλλθλεσ μεκόδουσ, 
όπωσ προβλζπεται από το Νόμο 2939/2001 για τθν «εναλλακτικι διαχείριςθ ςυςκευαςιϊν και 
άλλων προϊόντων», το ανακεωρθμζνο Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ 
Αποβλιτων (Τ.Σ.Δ.Α.) του Διμου Βζλου-Βόχασ (ΑΔΑ ΨΒ9Ω9Ρ-ΤΕΤ), το Ρεριφερειακό Σχζδιο 
Διαχείριςθσ Αποβλιτων – Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου (Ρ.Ε.Σ.Δ.Α) ςε ςυμφωνία µε τισ κατευκφνςεισ 
του Εκνικοφ Σχεδίου ∆ιαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΣ∆Α), κακϊσ και τισ εξειδικευµζνεσ προτάςεισ 
διαχείριςθσ για τα ειδικά και τα εναλλακτικά ρεφµατα. 
 
ςτ) Θ ενθμζρωςθ των δθμοτϊν για τα προγράμματα και τα δρομολόγια οχθμάτων αποκομιδισ 
απορριμμάτων, (θμζρεσ διζλευςθσ απορριμματοφόρων), για τα οχιματα ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν, τισ τυχόν αλλαγζσ (πχ. ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ υπθρεςίασ) ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα 
και λοιπά μζςα ενθμζρωςθσ του Διμου. Τα παραπάνω προγράμματα μποροφν να μθ τθροφνται, 
μόνο ςε περιπτϊςεισ υπθρεςιακϊν δυςχερειϊν (πχ. βλαβϊν οχθμάτων ςυλλογισ, ζλλειψθ 
κατάλλθλου προςωπικοφ, κλπ) ι για λόγουσ ανωτζρασ βίασ (ζντονα καιρικά φαινόμενα, κλπ). 
 
η) Διατθρεί τα μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ ςε καλι κατάςταςθ προβαίνει ςε ςυχνό πλφςιμο, 
απολφμανςθ και ςυντιρθςθ τουσ.  
 
θ) Θ λιψθ ζκτακτων μζτρων για τθν κακαριότθτα τθσ πόλθσ όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικϊν 
ςυνκθκϊν, τοπικϊν ιδιαιτεροτιτων ι άλλων ζκτακτων και απρόβλεπτων καταςτάςεων.  
 
κ) Θ γνωςτοποίθςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ όπωσ προβλζπει το άρκρο 79 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Ά 
114/2006) του Νζου Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ κϊδικα.  
 
ι) Επί πλζον ο Διμοσ μεριμνά ϊςτε:  

 Να ςυμμετζχει ςε πρωτοβουλίεσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων  

 Να προμθκεφεται και να χρθςιμοποιεί ςφγχρονο εξοπλιςμό  

 Να ςυμβάλει ςτθν ςυνεχι και επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ πλθροφόρθςθ και 
ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ωσ αναγκαία προχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικι 
εφαρμογι του κανονιςμοφ  

 Να ςυμβάλει ςτθν περιβαλλοντικι αγωγι των παιδιϊν και των νζων. 
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κ) Τποχρεϊςεισ Εργαηομζνων Κακαριότθτασ 
Οι εργαηόμενοι ςτθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ πλζον των υποχρεϊςεων όπωσ αυτζσ προβλζπονται 
ςτο Κϊδικα των Δθμοςίων Υπαλλιλων και τθν ευςυνείδθτθ εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, 
ειδικότερα οφείλουν: 

 Να εφαρμόηουν του κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ. 

 Να χρθςιμοποιοφν τα μζςα ατομικισ αςφάλειασ. 

 Να διατθροφν τισ διατάξεισ και του μθχανιςμοφσ αςφάλειασ. 

 Να παρακολουκοφν τα ςχετικά ςεμινάρια ςε κζματα υγιεινισ και αςφάλειασ. 

 Να ςυνεργάηονται  με τον ιατρό εργαςίασ και τον τεχνικό αςφαλείασ για κάκε ςχετικό 
ηιτθμα που αφορά τθν αςφάλεια και τθν υγεία τθσ εργαςία τουσ.  

 
Άρκρο 7: Εξαιρζςεισ από τον παρόντα Κανονιςμό  
Ππωσ προβλζπεται ςτθν Κ.Υ.Α. 69728/824 ‘’Μζτρα και όροι για τθν διαχείριςθ ςτερεϊν 
αποβλιτων’’ (ΦΕΚ Β 358/1996), «Ο Διμοσ μπορεί να μθ δζχεται δθμοτικά απόβλθτα, εκτόσ από τα 
οικιακά, αν – λόγω τθσ ςφνκεςθσ, τθσ ποιότθτασ ι τθσ ποςότθτασ τουσ – δεν είναι δυνατι θ 
αποκομιδι, θ ςυλλογι και θ διάκεςθ τουσ με τισ υπάρχουςεσ κάκε φορά δυνατότθτεσ των 
υπθρεςιϊν κακαριότθτασ».  
Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται:  
1. Στθν ςυλλογι και αποκομιδι των απορριμμάτων – αποβλιτων του άρκρου 3.3 και όςων 
χαρακτθρίηονται ωσ ‘’επικίνδυνα’’ ι διζπονται από ειδικζσ διατάξεισ όπωσ:  

Α. αδιενεργά απόβλθτα,  
Β. Εκρθκτικζσ, εφφλεκτεσ και διαβρωτικζσ ουςίεσ,  
Γ. Απόβλθτα προερχόμενα από εξαγωγι, επεξεργαςία και αποκικευςθ μεταλλευτικϊν πόρων,  
Δ. Γεωργικά ι κτθνοτροφικά απόβλθτα ι υπολείμματα γεωργικϊν φαρμάκων, εντομοκτόνων κτλ,  

2. Στθν ςυλλογι και αποκομιδι των επικίνδυνων ιατρικϊν αποβλιτων  
3. Στθν άρςθ και μεταφορά ογκωδϊν και βαρζων οχθμάτων ι μθχανθμάτων εργοςταςίων και 
βιοτεχνιϊν, που εγκαταλείπονται ςε ιδιωτικοφσ ι κοινόχρθςτουσ χϊρουσ.  
4. Το Τμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ δεν υποχρεοφται ςτθν διαχείριςθ υγρϊν αποβλιτων 
που εκχφνονται ςε δίκτυα αποχετεφςεων, ςτο ζδαφοσ και ςε υδάτινουσ αποδζκτεσ κακϊσ και τα 
αζρια απόβλθτα που εκπζμπονται ςτθν ατμόςφαιρα. Για τθν καλι λειτουργία, τθν επιςκευι, τθν 
ςυντιρθςθ, τον κακαριςμό αποχζτευςθσ ακακάρτων και δικτφου ομβρίων (πχ. τςιμεντζνιων 
αυλάκων που γειτνιάηουν με το οδικό δίκτυο, τισ αποφράξεισ ςτα φρεάτια φδρευςθσ – 
αποχζτευςθσ, κλπ) αρμόδιο είναι το Τμιμα Εκτζλεςθσ και Συντιρθςθσ Ζργων (Άρκρο 13, B3, §1 του 
Ο.Ε.Υ.).  
5. Στον κακαριςμό αλςϊν, πάρκων, προαυλίων και πραςιϊν που ανικουν ςε ιδιωτικοφσ ι 
δθμόςιουσ φορείσ.  
6. Στον κακαριςμό ςτακμϊν και γραμμϊν που βρίςκονται ςε ςτεγαςμζνουσ ι περιφραγμζνουσ 
χϊρουσ, οι οποίοι ανικουν κατά κυριότθτα, νομι ι κατοχι ςε φορείσ μζςων μαηικισ μεταφοράσ 
(Υπεραςτικά και Αςτικά λεωφορεία, ΟΣΕ, κτλ).  
7. Στθν αποκομιδι απορριμμάτων που παράγουν ιδιωτικοί φορείσ, οι οποίοι πραγματοποιοφν 
εκδθλϊςεισ ι μιςκϊνουν χϊρουσ από φορείσ οι οποίοι απαλλάςςονται τθσ καταβολισ 
ανταποδοτικϊν τελϊν, ο Διμοσ μπορεί εφόςον διαπιςτωκεί ότι οι φορείσ αυτοί παρζχουν προσ 
χριςθ τα ακίνθτά τουσ ςε ιδιϊτεσ -υπόχρεουσ καταβολισ τελϊν – να βεβαιϊνει τα ανταποδοτικά 
τζλθ ςτουσ ενοικιαςτζσ ι χριςτεσ του χϊρου. 
Σε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ, λιψθσ εκτάκτων μζτρων για λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ ι διακοπισ των 
χϊρων διάκεςθσ απορριμμάτων (πχ. Χ. Υ. Τ. Α., χϊροι απόκεςθσ μπαηϊν κτλ) ο Διμοσ, μετά από 
ενθμζρωςθ των δθμοτϊν με δθμοςίευςθ ςτον τφπο, μπορεί τοπικά ι ςυνολικά να τροποποιεί ι και 
να διακόπτει τα προγράμματα αποκομιδισ μζχρισ ότου αρκοφν τα ζκτακτα ι επαναλειτουργιςουν 

ΑΔΑ: ΩΥΝΗΩ9Π-Ο5Β



 38 

οι χϊροι διάκεςθσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο Διμοσ λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο για τον 
περιοριςμό τθσ επιβάρυνςθσ τθσ υγείασ των πολιτϊν. 
Σε περίπτωςθ που απεργοφν οι εργαηόμενοι τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ ι όταν γενικά δεν 
εκτελείται θ προγραμματιςμζνθ αποκομιδι απορριμμάτων λόγω πχ ζντονα καιρικά φαινόμενα, 
βλάβεσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ο Διμοσ κα ενθμερϊνει ςχετικά τουσ δθμότεσ με ανακοίνωςθ 
από τα ΜΜΕ. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΑΣΟΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΣΩΝ 
 
Γενικά:  Κάκε πολίτθσ, δθμότθσ και Δθμοτικι Αρχι οφείλει να εναρμονιςτεί ςτο ηιτθμα διαχείριςθσ 
των απορριμμάτων, με τρόπο που είναι περιβαλλοντικά ορκόσ και ςφμφωνοσ με τισ οδθγίεσ τθσ Ε.Ε. 
και τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ζωσ και ςιμερα. Ο Κανονιςμόσ 
Κακαριότθτασ δφναται να ζχει πρωτίςτωσ χαρακτιρα παιδευτικό με τθ ςυμμόρφωςθ όλων ωσ προσ 
τισ διατάξεισ του και τα επιβαλλόμενα πρόςτιμα ζχουν χαρακτιρα αποτρεπτικό (αποτροπι 
ρφπανςθσ περιβάλλοντοσ) και όχι ειςπρακτικό. Εντοφτοισ, ςε όποιεσ παραβάςεισ του παρόντοσ 
κανονιςμοφ δεν προβλζπεται αντίςτοιχο πρόςτιμο τότε αυτό προτείνεται να ιςοφται με το ελάχιςτο 
ποςό των 100-200 € (ανάλογα με το εφροσ και το είδοσ τθσ παράβαςθσ και κατ’ εκτίμθςθ τθσ 
υπθρεςίασ που επιλαμβάνεται τθσ εκάςτοτε παράβαςθσ). Το ποςό αυτό κα τριπλαςιάηεται ςε 
περίπτωςθ πρϊτθσ υποτροπισ για κάκε παράβαςθ και κα δεκαπλαςιάηεται ςε περίπτωςθ δεφτερθσ 
υποτροπισ ι επιπλζον υποτροπϊν πζραν τθσ δεφτερθσ. Το ίδιο κα ιςχφει γενικά για όλεσ τισ 
παραβάςεισ των άρκρων του παρόντοσ κανονιςμοφ με εξαίρεςθ εκείνεσ τισ περιπτϊςεισ 
παραβάςεων που παραμζνουν ςε ιςχφ και περιγράφουν ειδικότερα τι ιςχφει ςε περίπτωςθ 
υποτροπισ για κάκε παράβαςθ. Ειδικότερα όπου ςτο τζλοσ κάκε παραγράφου, θ οποία δφναται να 
περιγράφει μια περίπτωςθ παράβαςθσ, αναγράφεται (πχ. Ρρόςτιμο 100-200 € ευρϊ) νοείται ότι το 
πρόςτιμο αυτό επιβάλλεται για τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ και μόνο όταν υπάρχει διαπιςτωμζνθ 
παράβαςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περίπτωςθσ του παρόντοσ κανονιςμοφ. 
 
 
Άρκρο 8: Τποχρεϊςεισ υπευκφνων για τα εςωτερικά μθ ογκϊδθ δθμοτικά (αςτικά) απορρίμματα.  
8.1.Οι υπεφκυνοι για τα απορρίμματα αυτά, υποχρεοφνται να γνωρίηουν το εκάςτοτε πρόγραμμα 
αποκομιδισ απορριμμάτων που ο Διμοσ ζχει καταρτίςει για τθν περιοχι τουσ. Τισ μζρεσ και ϊρεσ 
διζλευςθσ των απορριμματοφόρων, οφείλουν να ζχουν ςυςκευαςμζνα τα απορρίμματα τουσ ςε 
γεροφσ και ανκεκτικοφσ πλαςτικοφσ ςάκουσ, οι οποίοι κα είναι καταςκευαςμζνοι από αδιαπότιςτο 
και αδιαφανζσ (κατά προτίμθςθ μαφρου χρϊματοσ) υλικό, με τρόπο που κα εγγυάται τθν 
ςτεγανότθτα του ςάκου, ενδεικτικϊν διαςτάςεων 50 Χ 100 εκατοςτϊν . Απαγορεφεται θ χριςθ 
άλλων εκτόσ των προθγοφμενων ςάκων π.χ πολφχρωμεσ ςακοφλεσ πολυκαταςτθμάτων, 
χαρτοκιβϊτια, ακάλυπτα ι ρυπαρά δοχεία κ.λ.π., για εξωτερικι τελικι ςυςκευαςία των 
απορριμμάτων για προςωρινι αποκικευςθ τουσ. Ο Διμοσ δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ 
ειδοποίθςθ του αντίςτοιχου ιδιοκτιτθ, να απομακρφνει και να καταςτρζψει δοχεία ι παρεμφερι 
υλικά που δεν είναι ςφμφωνα με όςα περιγράφθκαν ςτθν παροφςα παράγραφο. Οι ςάκοι αυτοί κα 
κλείνονται καλά και μόνιμα ςτο επάνω μζροσ τουσ, ϊςτε να αποφεφγεται διαςπορά ι διαρροι του 
περιεχομζνου τουσ και θ εκπομπι δυςοςμίασ. 
Ρρόςτιμο: 50,00 -100,00 €  
8.2 Στισ περιοχζσ όπου δεν υπάρχουν κάδοι Μθχανικισ Αποκομιδισ Απορριμμάτων (Μ.Α.Α.) οι 
υπεφκυνοι υποχρεοφνται ι να τα πάνε ςτον πλθςιζςτερο κάδο ι να φυλάςςουν τα προσ αποκομιδι 
απορρίμματα καλά ςυςκευαςμζνα, ςε κατάλλθλουσ μθ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, που δεν 
δθμιουργοφν προβλιματα ςε γειτονικζσ κατοικίεσ και είναι απρόςιτοι ςε κατοικίδια ηϊα (π.χ. 
βεράντεσ, αυλζσ, υπόγεια, ειδικοί αποκθκευτικοί χϊροι) των αντιςτοίχων ιδιοκτθςιϊν τουσ. Ππου 
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δεν υπάρχουν τζτοιοι χϊροι οι υπεφκυνοι εναποκζτουν τα προσ αποκομιδι μθ ογκϊδθ 
απορρίμματα, καλά ςυςκευαςμζνα, ςε προκακοριςμζνθ κζςθ, που τουσ ζχει υποδειχτεί από τθν 
υπθρεςία κακαριότθτασ. Ρρόςτιμο: 50,00 -100,00 €  
8.3 Οι υπεφκυνοι εκκζτουν τα προσ αποκομιδι απορρίμματα ςε κάδο μθχανικισ αποκομιδισ ι 
ςυμπιεςτι (press-container) ι άλλο μζςο προςωρινισ αποκικευςθσ που διακζτει ο Διμοσ, που 
βρίςκεται πλθςιζςτερα ςτθν οικία ι τθν επαγγελματικι ςτζγθ τουσ, ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΣΘΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΘ ΩΡΑ ΔΙΕΛΕΤΘ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ (κατά προτίμθςθ βραδινζσ 
ϊρεσ μετά τισ 21:00) και όχι θμζρεσ που δεν πραγματοποιείται (με βάςθ το πρόγραμμα) αποκομιδι, 
ι ακόμα χειρότερα, αμζςωσ μετά τθν διζλευςθ του απορριμματοφόρου. Εφόςον ο όγκοσ των 
απορριμμάτων υπερβαίνει τισ δυνατότθτεσ των προςωρινϊν μζςων, οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται ςε 
ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία Κακαριότθτασ να τα εναποκζτουν ςε προκακοριςμζνθ κζςθ, μζρα και 
ϊρα που τουσ ζχει υποδειχκεί από τθν διεφκυνςθ. Ρρόςτιμο: 30,00 €  
8.4 Σε περίπτωςθ που εφαρμόηεται ςε κάποιεσ περιοχζσ π.χ. εμπορικό κζντρο, θ νυχτερινι 
αποκομιδι απορριμμάτων, τα απορρίμματα ςε αυτζσ δεν κα εκτίκενται για αποκομιδι νωρίτερα 
από το επίςθμο βραδινό κλείςιμο τθσ αγοράσ. Ρρόςτιμο: 50,00 €  
8.5 Τα εν λόγω εςωτερικά μθ ογκϊδθ απορρίμματα (πλθν εκείνων για τα οποία εφαρμόηεται 
πρόγραμμα ανακφκλωςθσ) με τθν ςυςκευαςία που περιγράψαμε προθγουμζνωσ (παράγραφοσ 8.1) 
κα πρζπει να τα τοποκετοφν αποκλειςτικά μζςα ςε κάδο μθχανικισ αποκομιδισ ι ςυμπιεςτι 
(press-container) ι άλλο μζςο προςωρινισ αποκικευςθσ που βρίςκεται πλθςιζςτερα ςτθν οικία 
τουσ ι τθν επαγγελματικι τουσ ςτζγθ, τον οποίο οφείλουν να ξανακλείνουν καλά, υπό τθν 
προχπόκεςθ βζβαια, ότι ο κάδοσ μπορεί να χωρζςει τα απορρίμματα και ςυγχρόνωσ να κλείςει 
ομαλά το καπάκι του. Στθν περίπτωςθ που ο κάδοσ αυτόσ δεν μπορεί να χωρζςει άλλο ςάκο και 
ςυγχρόνωσ να κλείςει ομαλά, τα απορρίμματα αυτά μεταφζρονται ςτον πλθςιζςτερο κάδο που 
μπορεί να τα δεχτεί. Ρρόςτιμο: 50,00-100,00 € Σε περίπτωςθ υποτροπισ εντόσ ζτουσ το πρόςτιμο 
διπλαςιάηεται  
8.6 Οι κάδοι απορριμμάτων κα πρζπει να καλφπτονται με το καπάκι τουσ και να παραμζνουν 
κλειςτοί μεταξφ τθσ προςωρινισ αποκικευςθσ των απορριμμάτων και τθσ αποκομιδισ αυτϊν από 
τα ςυνεργεία κακαριότθτασ του Διμου, ϊςτε να αποκλείεται θ είςοδοσ ς’ αυτά εντόμων και 
ποντικϊν κακϊσ και θ παραβίαςθ τουσ από τα αναηθτοφντα τροφι ηϊα (ςκφλοι, γάτεσ). 8.7 
Απαγορεφεται θ απόκεςθ ςάκων απορριμμάτων ι απορριμμάτων μεγάλων διαςτάςεων μζςα ςτα 
καλακάκια μικροαπορριμμάτων, δεδομζνου ότι θ χριςθ αυτϊν είναι αποκλειςτικά για τοποκζτθςθ 
μικροαπορρίμματων. Ρρόςτιμο: 50,00-100,00 € 
8.8 Στθν τελευταία παράγραφο του άρκρου 7, (απεργίεσ κ.α.) οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται να 
φυλάςςουν τα προσ αποκομιδι απορρίμματα καλά ςυςκευαςμζνα ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ που δεν 
δθμιουργοφν προβλιματα ςε γειτονικζσ κατοικίεσ και είναι απρόςιτοι ςε κατοικίδια ηϊα (πχ 
βεράντεσ, αυλζσ, υπόγεια των αντιςτοίχων ιδιοκτθςιϊν τουσ). Ρρόςτιμο: 50,00-100,00 € 
 
 
Άρκρο 9: Τποχρεϊςεισ υπευκφνων για τα εςωτερικά ογκϊδθ δθμοτικά (αςτικά) απορρίμματα  
9.1 Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδιποτε αλλά παραλαμβάνονται από τον Διμο 
με τισ επιφυλάξεισ του άρκρου 6 παρ. β (δθλ. εφ’ όςον αυτά δεν είναι ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ) 
κατόπιν επικοινωνίασ των υπευκφνων ιδιωτϊν, φορζων, οργανιςμϊν, κλπ.,  (και γενικά όλων των εν 
δυνάμει παραγωγϊν αποβλιτων) με τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ του Διμου 
Βζλου-Βόχασ (email: kathariotita@1306.syzefxis.gov.gr) Ρρόςτιμο: 500,00-1.000,00 € (κατόπιν 
ειςιγθςθσ και ανάλογθσ ζκκεςθσ παράβαςθσ τθσ υπθρεςίασ). 
9.2 Στθν ανωτζρω περίπτωςθ οι εκάςτοτε υπεφκυνοι υποχρεοφνται:  
Α. Να μθν εκκζτουν τα ογκϊδθ απορρίμματα οποτεδιποτε παρά μόνον τθν θμζρα και λίγο πριν τθν 
ϊρα που τουσ ανακοινϊκθκε ότι κα περάςει το ειδικό απορριμματοφόρο, και να τα τοποκετθκοφν 
ζτςι ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ κυκλοφορία των πεηϊν ι οχθμάτων και να είναι ευχερισ θ 
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αποκομιδι τουσ. Το ςθμείο τοποκζτθςθσ τουσ κα βρίςκεται ςτο πεηοδρόμιο μπροςτά από τθν 
ιδιοκτθςία τουσ (ι για περίπτωςθ πεηοδρόμου ςτο όριο τθσ οικοδομικισ τουσ γραμμισ) ι ςτον 
πλθςιζςτερο κάδο απορριμμάτων Ρρόςτιμο: 500,00-1.000,00 €. 
Β. Απαγορεφεται θ απόρριψθ, εναπόκεςθ ι εγκατάλειψθ αντικειμζνων ςε δθμόςιουσ χϊρουσ, εκτόσ 
των χϊρων εκείνων που κακορίηονται από τθν αρμόδια αρχι. Ρρόςτιμο: 500,00-1.000,00 € 
 
Άρκρο 10: Προϊόντα κθπευτικϊν εργαςιϊν 10.1 Τα φφλλα, ξερά άνκθ, υπόλοιπα κακαριςμοφ 
κιπων, γκαηόν κλπ., εάν μεν ζχουν μικρό όγκο και βάροσ ςυςκευάηονται ςε ανκεκτικοφσ πλαςτικοφσ 
ςάκουσ και τοποκετοφνται εντόσ των κάδων όπωσ τα οικιακά απορρίμματα, εάν δε, ζχουν μεγάλο 
όγκο, ακολουκείται θ διαδικαςία αποκομιδισ ογκωδϊν αντικειμζνων ζπειτα από επικοινωνία των 
ενδιαφερομζνων με τθν αρμόδια Υπθρεςία και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9 (με τισ 
επιφυλάξεισ του άρκρου 6 παρ. β. ) 
10.2 Τα υπόλοιπα κοπισ δζντρων, κάμνων, κλαριά κλπ ςυςκευάηονται ςε ελαφρά δεμάτια, δεμζνα 
με ανκεκτικό ςχοινί ι ςφρμα, για τθν εφκολθ φόρτωςθ τουσ. Για τον χρόνο προςωρινισ εναπόκεςθσ 
προσ αποκομιδι εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9 (με τισ επιφυλάξεισ του άρκρου 6 παρ. β. 
). 
10.3 Υπόλοιπα χϊματοσ και κοπροχϊματοσ απομακρφνονται υποχρεωτικϊσ από τουσ υπευκφνουσ 
με τα δικά τουσ μζςα. Απαγορεφεται θ ανάμειξθ τουσ με οικιακά απορρίμματα ι θ ανεξζλεγκτθ 
διάκεςθ τουσ . Ρρόςτιμο: 200,00-400,00 € 
 
Άρκρο 11: Τποχρεϊςεισ υπευκφνων ειδικϊν απορριμμάτων  
11.1 Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται ςτθ ςυλλογι των ειδικϊν απορριμμάτων τθσ παραγράφου 3.2. (δθλ. 
απορρίμματα που προζρχονται από τθν κφρια παραγωγικι δραςτθριότθτα βιοτεχνιϊν κλπ). Για το 
λόγο αυτό οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται (με τθν εξαίρεςθ τθσ παρ.6 γ.) να απομακρφνουν τα 
παραγόμενα ειδικά αυτά απορρίμματα με δικά τουσ μζςα και να τα διακζςουν ςε νόμιμα 
αδειοδοτθμζνουσ για το ςκοπό αυτό χϊρουσ. Επίςθσ υποχρεοφνται μζχρι τθν θμζρα τθσ 
αποκομιδισ να φυλάςςουν τα απορρίμματα αυτά ειδικά ςυςκευαςμζνα, ςτα προαφλια των 
επιχειριςεων τουσ και να μθν τα εκκζτουν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Ρρόςτιμο: 500,00-1.000,00 € 
11.2 Ειδικά, τα απορρίμματα που προζρχονται από εκςκαφζσ, κατεδαφίςεισ και γενικά οικοδομικζσ 
εργαςίεσ (μπάηα και άλλα άχρθςτα αδρανι υλικά) μεταφζρονται με ευκφνθ του υπόχρεου ςτουσ 
ειδικοφσ χϊρουσ που επίςθμα ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ χϊροι υποδοχισ μπαηϊν μετά από 
ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ. Αυτά απαγορεφεται:  
Α. Να αποτίκενται, ζςτω και προςωρινά, ςτο πεηοδρόμιο αλλά να απομακρφνονται άμεςα 
Ρρόςτιμο: 50,00€  
Β. Να εκτίκενται ι εγκαταλείπονται ςε δθμόςιουσ χϊρουσ, ςε ακάλυπτουσ χϊρουσ εντόσ ι εκτόσ 
ςχεδίου, όπωσ παρυφζσ οδϊν, οικόπεδα, πάρκα, άλςθ, δάςθ, χειμάρρουσ, ρζματα, κλπ οπότε 
δθμιουργοφν ςοβαρζσ εςτίεσ ρφπανςθσ και προκαλοφν ιδιαίτερθ υποβάκμιςθ ςτο περιβάλλον. Σε 
ιδιωτικοφσ χϊρουσ επιτρζπεται, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τθροφνται οι πολεοδομικζσ διατάξεισ. 
Στουσ παραβάτεσ τθσ διάταξθσ αυτισ επιβάλλονται οι ποινζσ που προβλζπει το άρκρο 119 του 
Ν.1892/90 και οι προβλεπόμενεσ άλλεσ κυρϊςεισ πζρα από το ακόλουκο πρόςτιμο. Ρρόςτιμο: 
100,00€  
11.3 Τα απορρίμματα που περιγράφονται ςτθν παρ.3.3 (δθλ γεωργικά φάρμακα, εκρθκτικά, 
ραδιενεργά κ.λ.π), φυλάςςονται αποκομίηονται και διατίκενται με αποκλειςτικι ευκφνθ των 
υπόχρεων .Ρρόςτιμο: 100,00€  
 
Άρκρο 12: Ιατρικά Απόβλθτα (Ι.Α.)  
12.1 Κάκε κάτοχοσ Ι.Α. ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ υπ αρικμ. ΘΡ 37591/2031/2003 Κ.Υ.Α των 
Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ-
Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων-Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων-Υγείασ και 
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Ρρόνοιασ-Γεωργίασ περί <<Μζτρων και Πρων για τθ διαχείριςθ ιατρικϊν αποβλιτων από 
υγειονομικζσ μονάδεσ>> υποχρεοφται:  
Α. Να εξαςφαλίηει ο ίδιοσ τθ ςυλλογι, μεταφορά, αποκικευςθ, αξιοποίθςθ, επεξεργαςία ι διάκεςθ 
τουσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ανϊτερου απόφαςθσ ι Β. Να παραδίδει τα απόβλθτα ςε φυςικό 
ι νόμιμο πρόςωπο, ςτο οποίο ζχει χορθγθκεί ςχετικι άδεια (ςυλλογι, μεταφορά, αποκικευςθ, 
αξιοποίθςθ, επεξεργαςία ι διάκεςθ) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ανωτζρου απόφαςθσ.  
12.2. Κάκε Υγειονομικι Μονάδα όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ ανωτζρω απόφαςθσ ζχει τθν 
υποχρζωςθ να καταρτίηει <<Εςωτερικό Κανονιςμό Διαχείριςθσ Ε.Ι.Α.>> που κα εγκρίνεται από το 
αρμόδιο Ρεριφερειακό Σφςτθμα Υγείασ (ΡΕΣΥ).  
12.3. Από τα ιατρικά απόβλθτα που παράγονται από ζκαςτθ υγειονομικι μονάδα, ςφμφωνα με τθν 
κατθγοριοποίθςθ των Ιατρικϊν Αποβλιτων, όπωσ αυτι αναφζρεται ςτο άρκρο 2 τθσ ςχετικισ 
Κ.Υ.Α., ο Διμοσ ςυλλζγει τα: Ιατρικά Απόβλθτα Αςτικοφ Χαρακτιρα (ΙΑ-ΑΧ) που προςομοιάηουν με 
τα οικιακά απόβλθτα (όπωσ αυτά αναφζρονται ςτον πίνακα 1 του Ραραρτιματοσ 1 τθσ ςχετικισ 
ΚΥΑ). Θ διάκεςθ τουσ γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9 του παρόντοσ Θ διάκεςθ των 
Επικίνδυνων Ιατρικϊν Αποβλιτων αμιγϊσ Μολυςματικοφ Χαρακτιρα (Ε.Ι.Α.-Μ.Χ.) που ζχουν 
υποςτεί επιτυχι και πλιρθ αποςτείρωςθ, ϊςτε να προςομοιάηουν με τα οικιακά απόβλθτα όςον 
αφορά το μικροβιακό τουσ φορτίο και εφόςον τθροφνται αυςτθρά οι προχποκζςεισ που 
προβλζπονται ςτισ διατάξεισ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου, γίνεται ςε 
ςυνεννόθςθ με το φορζα λειτουργίασ του Χϊρου Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων, (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. 
Α.Ε.)  
12.4 Απαγορεφεται θ απόρριψθ ςε κάδουσ απορριμμάτων Επικίνδυνων Ιατρικϊν Αποβλιτων 
ςυςκευαςμζνων ςε κίτρινεσ, κόκκινεσ ι πράςινεσ ςακοφλεσ ι ςε οποιαδιποτε άλλθ ςυςκευαςία ι 
ςε χφδθν μορφι. 
12.5 Απαγορεφεται θ ανάμειξθ Επικίνδυνων Ιατρικϊν Αποβλιτων (επεξεργαςμζνα ςε μθ 
αναγνωρίςιμθ μορφι ι μθ επεξεργαςμζνα) με τα Ιατρικά Απόβλθτα Αςτικοφ Χαρακτιρα ςε κοινι 
ςυςκευαςία ι ςε χφδθν μορφι ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων.  
Στουσ παραβάτεσ των ανωτζρω διατάξεων επιβάλλονται το ακόλουκο πρόςτιμο. Ρρόςτιμο: 100,00 
– 1.000,00€ 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ 
 
Στόχοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είναι να ανακυκλϊνεται ζωσ και το 70-80% των οικιακϊν 
απορριμμάτων ςε κάκε χϊρα – μζλοσ τθσ ΕΕ. Στόχοσ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ είναι θ μείωςθ του όγκου 
των απορριμμάτων πριν τθν τελικι τουσ διάκεςθ, ενκαρρφνοντασ τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, τθν 
οικιακι κομποςτοποίθςθ και τθν προϊκθςθ των ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ αξιοποίθςθσ, κακϊσ 
και τθν περιβαλλοντικά αςφαλι διάκεςθ των αποβλιτων. 
Οι υπεφκυνοι κακαριότθτασ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο άρκρο 2 και γενικά όλοι οι κάτοικοι ζχουν 
τθν υποχρζωςθ να ςυμβάλουν ςτθν καλφτερθ υλοποίθςθ των προγραμμάτων αυτϊν.  
 
i) κοποί 
Θ ορκολογικι διαχείριςθ και θ αξιοποίθςθ των απορριμμάτων, υλικϊν ςυςκευαςίασ και άλλων 
προϊόντων ςτοχεφει: 
α)  Στθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων και τθν μείωςθ του ςυνολικοφ όγκου τουσ πριν από 

τθν τελικι τουσ διάκεςθ. 
β) Στθν επαναχρθςιμοποίθςθ των υλικϊν και τθν ενκάρρυνςθ ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ – 

αξιοποίθςθσ. 
γ) Στθν ανάλθψθ ευκυνϊν από τουσ οικονομικοφσ παράγοντεσ (δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ). 
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δ) Στθν ανάδειξθ του ρόλου των χρθςτϊν και των καταναλωτϊν ωσ βαςικϊν παραγόντων για τθν 
επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων. 

ii) Κατάρτιςθ προγραμμάτων ανακφκλωςθσ 
Ο Διμοσ ςφμφωνα με το υπάρχον κεςμικό πλαίςιο, υποχρεοφται αυτοτελϊσ ι και ςε ςυνεργαςία 
με άλλουσ φορείσ, να καταρτίηει και να υλοποιεί προγράμματα ςυςτθμάτων εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ και διαλογισ ςτθν πθγι και ανακφκλωςθσ. Ενθμερϊνει, ευαιςκθτοποιεί και ενεργοποιεί 
τουσ πολίτεσ ότι όλοι ζχουμε τθν υποχρζωςθ να ςυμβάλλουμε ςτθν καλφτερθ υλοποίθςθ αυτϊν 
των προγραμμάτων. 
Ρρογράμματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ απορριμμάτων: 
Στθν Ελλάδα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων ιςχφει ο Νόμοσ 
2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α) «Συςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων 
προϊόντων – ίδρυςθ Εκνικοφ Οργανιςμοφ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Συςκευαςιϊν και Άλλων 
Ρροϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΡ)», ςφμφωνα με τον οποίο οι Ο.Τ.Α. υποχρεοφνται μόνοι ι ςε ςυνεργαςία με 
άλλουσ φορείσ να καταρτίηουν και να υλοποιοφν προγράμματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
απορριμμάτων. Μετζπειτα εκδόκθκαν Ρροεδρικά Διατάγματα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ όλων 
των ειδϊν αποβλιτων. Ο Διμοσ μασ κα εκτελεί ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ απορριμμάτων ςε ςυνεργαςία με όλα τα εγκεκριμζνα ςυςτιματα εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ. Για τθν υλοποίθςθ αυτϊν των προγραμμάτων, ο Διμοσ επιδιϊκει τθν ανάπτυξθ 
ςυνεργαςίασ με τουσ επαγγελματικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ τθσ πόλθσ, τισ διάφορεσ κοινωνικζσ 
ομάδεσ, τισ οικολογικζσ κινιςεισ, τισ μακθτικζσ και εκπαιδευτικζσ κοινότθτεσ και άλλουσ φορείσ. 
Ειδικότερα ο Διμοσ μασ ζχει αναπτφξει ι δφναται να αναπτφξει τα εξισ: 

 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΡΛΕ ΚΑΔΩΝ 
Το Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με τθν υπ’ αρικμόν 10645/20-2-2003 υπουργικι του απόφαςθ (ΦΕΚ 391/2003), 
εγκρίνει το Σφςτθμα Συλλογικισ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Συςκευαςιϊν (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ), που 
οργανϊνει θ Ε.Ε.Α.Α. (Ελλθνικι Εταιρία Αξιοποίθςθσ Ανακφκλωςθσ) και αφορά τθ ςυλλογι, τθ 
μεταφορά, τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν αξιοποίθςθ των αποβλιτων των ςυςκευαςιϊν. Στουσ 
μπλε κάδουσ απορρίπτονται:. 
1.Γυάλινεσ ςυςκευαςίεσ από: νερό, αλκοολοφχα ποτά, χυμοφσ, αναψυκτικά, βαηάκια τροφίμων και 
λοιπά, οι χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ από δθμθτριακά, πίτςεσ, μπιςκότα, ηάχαρθ, απορρυπαντικά, 
οδοντόκρεμεσ, χαρτοςακοφλεσ, κ.α., τα χαρτοκιβϊτια από θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, θλεκτρονικζσ 
κακϊσ και το ζντυπο χαρτί (εφθμερίδεσ, περιοδικά, βιβλία κ.λπ.). 
2.Ρλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ: μπουκάλια νεροφ, αναψυκτικά, γιαοφρτια, λάδι, φιλμ περιτυλίγματοσ, 
απορρυπαντικά, είδθ κακαριςμοφ, ςαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμεσ, αποςμθτικά, πλαςτικζσ 
ςακοφλεσ κ.α. 
3. Μεταλλικζσ ςυςκευαςίεσ κονςερβϊν, αλουμινίου από αναψυκτικά, μπφρεσ, γάλα εβαπορζ, τόνο, 
καφζ, τοματοπολτό, ζτοιμα φαγθτά κ.α. 
β. ΚΑΦΕ κάδουσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων. 
Στουσ καφζ κάδουσ απορρίπτονται 

 ΟΙΚΙΑΚΑ ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΑ:  
Αποτελοφν το οργανικό κλάςμα των βιοαποδομιςιμων αποβλιτων τα οποία δθμιουργοφνται ςτισ 
οικίεσ (ι και ςε δθμόςιουσ χϊρουσ ςτθ περίπτωςθ των αποβλιτων κιπων) και διακρίνονται ςε: 
- Απόβλθτα τροφϊν: περιλαμβάνει τρόφιμα που απορρίπτονται γιατί δεν χρθςιμοποιικθκαν 
κακόλου ι χρθςιμοποιικθκαν εν μζρει κατά τθν παραςκευι γευμάτων εντόσ των οικιϊν. 
- Ροςότθτεσ φρζςκων φροφτων και λαχανικϊν που απορρίφκθκαν. 

 ΒΙΟΑΡΟΔΟΜΘΣΙΜΑ ΕΜΡΟΙΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ:  
Ρροζρχονται από τισ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ωσ κζντρα διαςκζδαςθσ, αναψυχισ, 
εςτίαςθσ, supermarket, κλπ. Ειδικότερα:  
- Επιχειριςεισ λιανικισ και χονδρικισ: Super markets, αγορζσ τροφίμων, κλπ. 
- Διάφορεσ εμπορικζσ επιχειριςεισ: Επιχειριςεισ ςε δρόμουσ και εμπορικά κζντρα 
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- Εςτίαςθσ – διαςκζδαςθσ: Ξενοδοχεία, εςτιατόρια, κζντρα διαςκζδαςθσ 
-Εκπαίδευςθ: Εκπαιδευτιρια, ςχολεία 
- Γραφεία και υπθρεςίεσ: Δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα 
-Υγεία και Κοινωνικι μζριμνα: Νοςοκομεία (Κ.Υ.), ιατρικά κζντρα, ιατρεία, κζντρα περίκαλψθσ. 

 ΚΑΔΟΥΣ ανακυκλϊςιμων υλικϊν μθ ςυςκευαςίασ και ανακυκλϊςιμων ςυςκευαςίασ από 
αςτοχία δθμοτϊν για μθχανικι ανάκτθςθ ςε αδειοδοτθμζνθ μονάδα, που κα δρα επιβοθκθτικά 
ςτουσ μπλε κάδουσ. 
Στουσ κάδουσ αυτοφσ απορρίπτονται ανακυκλϊςιμα υλικά μθ ςυςκευαςίασ. Ειδικότερα: 
- Υλικά δομικϊν καταςκευϊν (μονωτικά, φελιηόλ, γυψοςανίδεσ, χαρτόνια κ.λπ.) 
- Εξαρτιματα υδραυλικϊν και αρδευτικϊν υλικϊν 
- οφχα, υφάςματα 
- Απόβλθτα νεκροταφείων 

 ΥΡΟΓΕΙΟΥΣ κάδουσ:  
Δίνεται θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκοφν, ανάλογα με τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν, και ωσ 
κάδοι ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

 ΑΤΟΜΙΚΟΥΣ κάδουσ:  
Δίνεται θ δυνατότθτα τθσ προμικειασ ατομικϊν κάδων, ανάλογα με τισ ανάγκεσ που κα 
προκφψουν, είτε από το Διμο, είτε από επιχειριςεισ ι νοικοκυριά με δικά τουσ ζξοδα, ςτουσ 
οποίουσ μπορεί να τοποκετθκεί και αιςκθτιρασ (micro chip) που κα εκπζμπει πλθροφορίεσ ςχετικά 
με το επίπεδο πλθρότθτασ, τθν κζςθ και το βάροσ του . Τα ςτοιχεία αυτά κα επεξεργάηονται από 
τθν αρμόδια Υπθρεςία του Διμου με ςκοπό τθν βζλτιςτθ αποκομιδι των απορριμμάτων. Με τον 
τρόπο αυτό μειϊνεται ο χρόνοσ αποκομιδισ λόγω τθσ ευελιξίασ του προγραμματιςμοφ των 
δρομολογίων κακϊσ και εξοικονόμθςθ κόςτουσ. Οι ατομικοί κάδοι κα φυλάςςονται ςε ιδιωτικό 
χϊρο και θ αποκομιδι τουσ κα γίνεται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Διμο. Ο ιδιοκτιτθσ του Ατομικοφ 
κάδου κα είναι υπεφκυνοσ για τθν ςυντιρθςι του κακϊσ και για τον φζροντα εξοπλιςμό του . 

 ΧΩΟΥΣ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ ΧΑΤΟΚΟΥΤΩΝ (ΣΤΑΝΤ):  
Δίνεται θ δυνατότθτα τθσ προμικειασ και τοποκζτθςθσ ειδικϊν καταςκευϊν (ΣΤΑΝΤ) ςε διάφορα 
μζρθ του Διμου, ςτισ οποίεσ κα τοποκετοφνται τα χαρτόκουτα που προορίηονται για ανακφκλωςθ. 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΙΚΘΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
«ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΙΚΘ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ» 

Θ «ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΙΚΘ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ» εγκρίκθκε με τθν Υπουργικι Απόφαςθ οικ.193471 (ΦΕΚ 2711 
Β]/31.12.2008). Σφμφωνα με το εγκεκριμζνο επιχειρθςιακό ςχζδιο κα δραςτθριοποιείται 
ςυμπλθρωματικά ςτθν εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν ςε πανελλαδικό επίπεδο. Στόχοσ 
του ςυςτιματοσ είναι θ δθμιουργία ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων ανταποδοτικισ ανακφκλωςθσ 
με τθ χριςθ εξοπλιςμοφ υψθλισ τεχνολογίασ για τθν ανακφκλωςθ των πλαςτικϊν, μεταλλικϊν, 
γυάλινων ςυςκευαςιϊν και χαρτιοφ-χαρτονιοφ, προςφζροντασ ανταποδοτικό κίνθτρο ςτουσ 
καταναλωτζσ. Το ςφςτθμα επιπλζον κα αναπτφξει ειδικζσ δράςεισ για τθν πιςτοποίθςθ και τθ 
ςυλλογι Βιομθχανικϊν και Εμπορικϊν αποβλιτων ςυςκευαςιϊν και ειδικότερα πλαςτικισ, χάρτινθσ 
και ξφλινθσ ςυςκευαςίασ. Σε Κζντρα Ανταποδοτικισ Ανακφκλωςθσ, τα οποία τοποκετοφνται ςε 
ςθμεία, όπου υπάρχει μεγάλθ προςζλευςθ κόςμου, όπωσ πλατείεσ και κεντρικά ςθμεία του Διμου, 
οι καταναλωτζσ επιςτρζφουν υλικά ςυςκευαςιϊν με παροχι ανταποδοτικοφ αντιτίμου. 
 
Άρκρο 13: Τποχρεϊςεισ  υπευκφνων ςχετικά με τθν Ανακφκλωςθ 
 
13.1 Ο Διμοσ Βζλου-Βόχασ ο οποίοσ εφαρμόηει προγράμματα ανακφκλωςθσ, υποχρεοφται ςτθν: 
4. Γνωςτοποίθςθ ςτουσ κατοίκουσ με ειδικά φυλλάδια, τακτζσ ανακοινϊςεισ και διαφθμιςτικά 

μθνφματα για τθν φπαρξθ του προγράμματοσ ανακφκλωςθσ. 
5. Ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν και των νζων ςε κζματα ςχετικά με τθν ανακφκλωςθ 
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6. Ενίςχυςθ και ςυνεργαςία με εκελοντικζσ ομάδεσ και μθ κερδοςκοπικοφσ φορείσ προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 

Εξαίρεςθ από τον παρόντα Κανονιςμό: 
Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται ςτθν:  
Α. Άμεςθ αποκομιδι Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν τα οποία είναι ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ. Θ αποκομιδι 

τουσ πραγματοποιείται κατόπιν επικοινωνίασ και ςυνεννόθςθσ με το αρμόδιο τμιμα ςε 
χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριάντα θμερϊν. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, ο 
υπεφκυνοσ υποχρεοφται να τα μεταφζρει μόνοσ του για διάκεςθ ςε Κζντρα Διαλογισ 
Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν Κ.Δ.Α.Υ., ι ςε άλλεσ ςχετικζσ εγκαταςτάςεισ όπωσ πχ. Ρράςινα Σθμεία 
του Διμου ι ακόμθ και όμορων Διμων μζςω διαδθμοτικϊν ςυνεργαςιϊν.  

Β. Συλλογι Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν τα οποία είναι αναμιγμζνα με ςκουπίδια και διάφορα άλλα 
υλικά όπωσ νάιλον, φελιηόλ κ.α. Οι υπεφκυνοι-πολίτεσ πρζπει να φροντίηουν να είναι κακαρά 
ιτοι το κάκε υλικό να είναι ξεχωριςτά από άλλα και χωρίσ άλλεσ προςμίξεισ οι οποίεσ 
μποροφν να κακιςτοφν δφςκολθ τθν περαιτζρω διαχείριςι τουσ ι τθν ζνταξι τουσ ςτο 
κατάλλθλο ρεφμα ανακφκλωςθσ. 

 
13.2 Υποχρεϊςεισ υπευκφνων-πολιτϊν  ςχετικά με τθν ανακφκλωςθ 
Ο Διμοσ προωκεί προγράμματα ανακφκλωςθσ και διαλογισ ςτθν πθγι για τθν ανακφκλωςθ και τθν 
ανάκτθςθ πρϊτων υλϊν, ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και ενεργοποίθςθσ των πολιτϊν. Οι 
υπεφκυνοι κακαριότθτασ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο άρκρο 2 και γενικά όλοι οι κάτοικοι ζχουν τθν 
υποχρζωςθ να ςυμβάλουν ςτθν καλφτερθ υλοποίθςθ των προγραμμάτων αυτϊν.  
Οι υπεφκυνοι, μετά τθν ενθμζρωςθ τουσ και τθν ζναρξθ των προγραμμάτων ςτθ περιοχι τουσ, 
οφείλουν να τθροφν τισ διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ και να ακολουκοφν τισ οδθγίεσ των 
υπθρεςιϊν του Διμου για τον τρόπο ςυλλογισ των προσ ανακφκλωςθ απορριμμάτων. Οι υπεφκυνοι 
και γενικά όλοι οι κάτοικοι του Διμου οφείλουν να ςυμβάλουν και να οδθγιςουν όλα τα 
ανακυκλϊςιμα υλικά από το ςπίτι και τθ δουλειά ςτουσ ςωςτοφσ κάδουσ ανακφκλωςθσ και ςε 
ξεχωριςτά ρεφματα αν υπάρχει θ δυνατότθτα, εφ’ όςον ςτθν περιοχι τθσ Δθμοτικισ ι Τοπικισ 
Κοινότθτασ λειτουργεί το πρόγραμμα ανακφκλωςθσ και να ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ και τον 
τρόπο ςυλλογισ και απόρριψθσ των προσ ανακφκλωςθ απορριμμάτων. Ειδικότερα, οφείλουν να 
μθν αναμειγνφουν με τα ςυνικθ απορρίμματα όςα προϊόντα είναι καταςκευαςμζνα από γυαλί, 
χαρτί, αλουμίνιο και πλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ, αλλά να τα διαχωρίηουν και να τα τοποκετοφν μόνο 
ςτουσ ειδικοφσ μπλε κάδουσ τθσ ανακφκλωςθσ, ςφμφωνα με το πρόγραμμα περιςυλλογισ που 
ιςχφει ςτθν περιοχι τουσ. Απαγορεφεται αυςτθρά να τοποκετοφνται μζςα ςτουσ κάδουσ 
ανακφκλωςθσ οτιδιποτε πζρα από τα ανακυκλϊςιμα υλικά. Επίςθσ απαγορεφεται να 
τοποκετοφνται ςτουσ καφζ (κομποςτοποίθςθ) και πράςινουσ  κάδουσ (ςφμμικτα), απορρίμματα 
που δεν είναι κατάλλθλα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ κεφαλαίου του κανονιςμοφ. 
Στουσ παραβάτεσ κα επιβάλλεται πρόςτιμο ανάλογα με τθν ζκταςθ και τθ ςοβαρότθτα τθσ 
παράβαςθσ, που διπλαςιάηεται ςε κάκε περίπτωςθ υποτροπισ, κακϊσ και θ επιςτροφι των 
ςκουπιδιϊν από το Διμο ςτον ιδιοκτιτθ τουσ, για επαναδιαλογι & επανατοποκζτθςθ ςτουσ 
κατάλλθλουσ κάδουσ. Ρρόςτιμο: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.7 Κάκε νζο πρόγραμμα δφναται να περιλαμβάνει ολιγόμθνθ δοκιμαςτικι λειτουργία, με 
παράλλθλθ ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και παροχι οδθγιϊν ςτουσ πολίτεσ που κρίνονται 
απαραίτθτεσ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ επιτυχία του προγράμματοσ. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ 
δοκιμαςτικισ περιόδου, ςε κάκε περιοχι που εφαρμόηεται το πρόγραμμα, οι υπεφκυνοι 
κακαριότθτασ όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 2 και γενικά όλοι οι κάτοικοι, επαγγελματίεσ 
και επιςκζπτεσ, υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ του κανονιςμοφ 
και τισ οδθγίεσ των υπθρεςιϊν. Σε όςουσ δε ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ διαλογισ και 
ςυλλογισ των υλικϊν και προκειμζνου να υπάρξει αποδοτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ 
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εναλλακτικισ διαχείριςθσ ο Διμοσ κα επιβάλει τισ αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ. Ρρόςτιμο: 100,00 – 
1.000,00€ 
 
13.8  Ειδικότερα για τθν ανακφκλωςθ χαρτοκιβωτίων ςτο Διμο:  
Στισ επιχειριςεισ (super market, εμπορικά, Κ.Υ.Ε. κ.τ.λ.) που ο όγκοσ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν 
είναι μεγάλοσ (άνω των 300 κιλϊν ανά εβδομάδα), πρζπει οι υπεφκυνοι να ελαχιςτοποιοφν τον 
όγκο τουσ, πριν τα υλικά αυτά οδθγθκοφν για ανακφκλωςθ, να τα ςυλλζγουν ξεχωριςτά από τα 
άλλα απορρίμματα και να τα μεταφζρουν ςτο ςθμείο ςυλλογισ που ζχει ορίςει ο Διμοσ. Ρρόςτιμο: 
100,00 – 1.000,00€ 
 
13.4.1 Τα χαρτοκιβϊτια πρζπει να δεματοποιοφνται, και να είναι πολφ καλά ςυςκευαςμζνα, 
ςυμπιεςμζνα και δεμζνα, ϊςτε να καταλαμβάνουν τον ελάχιςτο δυνατό όγκο, να προκαλοφν τθ 
μικρότερθ δυνατι αιςκθτικι όχλθςθ και να μθ διαςκορπίηονται. Μεγάλεσ ποςότθτεσ από πλαςτικά 
ι γυάλινα μπουκάλια να ςυςκευάηονται μαηί και να τοποκετοφνται ςτουσ αντίςτοιχουσ μπλε 
κάδουσ ανακφκλωςθσ (πχ. τφπου καμπάνασ-κϊδωνεσ) ςφμφωνα με το ιςχφον πρόγραμμα 
περιςυλλογισ, ι κατόπιν ςυνεννοιςεωσ ςε ειδικό χϊρο του καταςτιματόσ τουσ. Επίςθσ 
απαγορεφεται να τοποκετοφνται ςτουσ καφζ, μπλζ και πράςινουσ κάδουσ, απορρίμματα που δεν 
είναι κατάλλθλα ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ. Στουσ μθ 
ςυμμορφοφμενουσ κα επιβάλλεται πρόςτιμο που κα διπλαςιάηεται ςε περίπτωςθ υποτροπισ. Αν 
και πάλι δεν υπάρχει ςυμμόρφωςθ ο Διμοσ δφναται να αφαιρζςει προςωρινά τθν άδεια 
λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ από 1-10 θμζρεσ αρχικά και ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ οριςτικά. 
Ρρόςτιμο: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.4.2. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, τα χαρτοκιβϊτια και παρεμφερι υλικά ςυςκευαςίασ 
εμπορευμάτων, κα πρζπει να ςπάηονται και να ςυςκευάηονται ςε ςτερεά δεμζνα πακζτα ζτςι ϊςτε 
να προκαλοφν τθ μικρότερθ δυνατι αιςκθτικι ενόχλθςθ όταν εκτεκοφν προσ αποκομιδι. Να είναι 
απαλλαγμζνα από ςκουπίδια, νάιλον, φελιηόλ ι άλλα υλικά. Να φυλάςςονται ςε κατάλλθλουσ (μθ 
δθμιουργοφντεσ προβλιματα ςε γειτονικζσ κατοικίεσ-καταςτιματα) μθ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 
(υπόγεια, ειδικοί αποκθκευτικοί χϊροι, κτλ). Το ίδιο πρζπει να γίνεται ςε περίπτωςθ που απεργοφν 
οι εργαηόμενοι ι όταν δεν πραγματοποιείται προγραμματιςμζνθ αποκομιδι. Επίςθσ, πρζπει να 
εκτίκενται για αποκομιδι μόνο μετά τθ λιξθ του πρωινοφ ι απογευματινοφ ωραρίου λειτουργίασ 
των εμπορικϊν καταςτθμάτων τθσ τοπικισ αγοράσ και να τοποκετοφνται δίπλα ςτον πλθςιζςτερο 
κάδο μθχανικισ αποκομιδισ ι άλλο μζςο προςωρινισ αποκικευςθσ που διακζτει ο Διμοσ. Σε 
περίπτωςθ που το κατάςτθμα βρίςκεται ςε περιοχι όπου δεν πραγματοποιείται κακθμερινι 
αποκομιδι, οι υπόχρεοι κα πρζπει να ενθμερϊνουν το Τμιμα Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ και 
κατόπιν ςυνεννοιςεωσ να γίνεται θ απόκεςθ των χαρτοκιβωτίων τουσ. Ρρόςτιμο: 100,00 – 
1.000,00€ 
 
13.4.3. Συνιςτάται, ςτισ αλυςίδεσ καταςτθμάτων τροφίμων (super markets), που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι του Διμου Βζλου-Βόχασ, να πάρουν πρόςκετα μζτρα πρόλθψθσ 
τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων όπωσ π.χ. να τοποκετοφν τα πωλοφμενα προϊόντα ςε ςακοφλεσ που 
είναι χάρτινεσ ι πραγματικά βιοδιαςπϊμενεσ (δθλαδι κατάλλθλεσ για κομποςτοποίθςθ) οι οποίεσ 
κα πρζπει να ζχουν τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ που πιςτοποιεί ότι το υλικό είναι πραγματικά 
βιοδιαςπϊμενο υπό ςυνκικεσ κομποςτοποίθςθσ ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13432 / 
EN 14995. Εναλλακτικά, μποροφν να λάβουν μζτρα που μπορεί να επθρεάςουν τισ φάςεισ 
κατανάλωςθσ και χριςθσ, όπωσ κίνθτρα για κακαρζσ προμικειεσ ι κακιζρωςθ υποχρεωτικισ 
πλθρωμισ από τουσ καταναλωτζσ για ςυγκεκριμζνα αντικείμενα ι ςτοιχεία ςυςκευαςίασ που 
επιβαρφνουν το περιβάλλον. Οι ενζργειεσ αυτζσ και άλλεσ παρόμοιεσ, ςτθν ίδια κατεφκυνςθ, κα 
ςυμβάλουν κετικά ςτθν επίτευξθ του ςτόχου του Διμου Βζλου-Βόχασ που είναι: 
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επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ, με επιδίωξθ τθν κατάργθςθ ι τουλάχιςτον δραςτικι 
μείωςθ χριςθσ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ και άλλων μθ ανακυκλϊςιμων πλαςτικϊν αποβλιτων μζχρι 
τζλουσ του 2020. Ρρόςτιμο: 100,00 – 1.000,00€ 
 
 
13.9  Σχετικά με τουσ κάδουσ ανακφκλωςθσ: 
Οι υπεφκυνοι εκκζτουν τα προσ ςυλλογι ανακυκλϊςιμα υλικά ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 8.3 του παρόντοσ. Απαγορεφεται θ ρίψθ μζςα ςτουσ κάδουσ ανακφκλωςθσ διαφορετικοφ 
υλικοφ από αυτό που αναγράφεται εξωτερικά με ειδικό αυτοκόλλθτο κακϊσ και θ ρίψθ αςτικϊν 
απορριμμάτων που προζρχονται από τθ δραςτθριότθτα οικιϊν, καταςτθμάτων κ.τ.λ.. Επίςθσ 
απαγορεφεται θ ρίψθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν μζςα ςτουσ πράςινουσ κάδουσ απορριμμάτων. 
Ρρόςτιμο: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.10 Ο Διμοσ προκειμζνου να ενιςχφςει προγράμματα ανακφκλωςθσ, μπορεί με αποφάςεισ του 
Δθμοτικοφ Συμβουλίου, να κεςπίηει κίνθτρα και επιβραβεφςεισ ςε όςουσ ςυμβάλλουν με 
οιονδιποτε τρόπο ςτθν επιτυχία των προγραμμάτων (ςχολεία, οργανϊςεισ, πολίτεσ, γειτονιζσ, 
εταιρίεσ κλπ) 
 
13.7 Τα δθμοτικά απόβλθτα που περιγράφονται ςτο Ν. 2939/2001 ωσ ‘’άλλα προϊόντα’’ δθλαδι τα 
προϊόντα όπωσ οχιματα, λάςτιχα, καταλφτεσ οχθμάτων, ορυκτζλαια, μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ, 
θλεκτρικά είδθ, θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, υλικά τθλεπικοινωνιϊν, υλικά εκςκαφϊν και 
κατεδαφίςεων, είδθ επίπλωςθσ κ.α. υπόκεινται ςε επαναχρθςιμοποίθςθ ι αξιοποίθςθ. Για όςα από 
τα προαναφερόμενα υλικά υπάρχουν εγκεκριμζνα ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
απαγορεφεται να ρίπτονται ςε κάδουσ απορριμμάτων και κακιερϊνεται θ υποχρζωςθ των φορζων 
να μεριμνοφν για τθ ςυλλογι, μεταφορά και ανακφκλωςθ τουσ, όπωσ αναλυτικά κακορίηεται από 
ειδικότερεσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ . 
Ρρόςτιμο: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.7.1 Ειδικά για τθν ανακφκλωςθ Θλεκτρικϊν και Θλεκτρονικϊν Συςκευϊν ιςχφουν τα ακόλουκα: 
Σφμφωνα με τα Ρροεδρικά Διατάγματα Ρ.Δ.117 ΦΕΚ 82 Α/5-3-2004 «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα 
για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ» 
και Ρ.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ Α 12/ 3.2.06) «Τροποποίθςθ του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 117/2004 (Α] 82), 
ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2003/108 «για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2002/96 
ςχετικά με τα απόβλθτα ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ)» κακϊσ και με τθν 
υπ’ αρικ. 105134/ΦΕΚ905/17-6-2004 υπουργικι απόφαςθ του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εγκρίκθκαν τα 
Συςτιματα Συλλογικισ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ (Α.Θ.Θ.Ε.) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ 
Διαχείριςθσ Φωτιςτικϊν Ειδϊν και Λαμπτιρων «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΘ Α.Ε.». το οποίο ζχει εγκρικεί και 
από το ΥΡΕKA αρ. οικ. 116764 (ΦΕΚ 317Β/20/2/2009). Τα απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ κακϊσ και τα φωτιςτικά είδθ και λαμπτιρεσ δεν πρζπει να απορρίπτονται ςτουσ 
κοινοφσ κάδουσ απορριμμάτων του Διμου, οφτε να απορρίπτονται ανεξζλεγκτα ςε οικόπεδα και 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Κάκε κάτοχοσ άχρθςτων θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν (Α.Θ.Θ.Ε.) 
όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο Ρ.Δ. 117/2004, Ραράρτθμα ΙΑ και ΙΒ, οφείλει να ςυνδράμει ςτθν 
ανακφκλωςι τουσ. Οι κάτοχοι Α.Θ.Θ.Ε. μποροφν είτε να τα μεταφζρουν οι ίδιοι για απόρριψθ ςε 
Κ.Δ.Α.Υ. ι ςε επιχειριςεισ πϊλθςθσ των αντίςτοιχων ειδϊν που είναι ςυμβεβλθμζνεσ με ανάλογα 
ςυςτιματα ανακφκλωςθσ ι ςτα Δθμοτικά Σθμεία Συλλογισ (πχ. Ρράςινα Σθμεία, κλπ), είτε να 
ενθμερϊςουν τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ για ανακφκλωςθ παλαιζσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, 
(θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, εκτυπωτζσ, φωτοτυπικά, μθχανιματα φαξ, τθλεοράςεισ κ.λ.π.). οι 
οποίεσ κα πρζπει να εναποτίκενται ςε ειδικό κοντζϊνερ εφόςον υπάρχει θ ανάλογθ δυνατότθτα. 
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Στθν περίπτωςθ αυτι οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται να εκκζτουν τα Α.Θ.Θ.Ε. ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 9 του παρόντοσ. Ρρόςτιμο: 100,00 – 1.000,00€ 
13.7.2 Ειδικά για τθν ανακφκλωςθ μπαταριϊν ιςχφουν τα ακόλουκα: 
Σφμφωνα με το Ρροεδρικό Διάταγμα Ρ.Δ.115 ΦΕΚ 80Α/5-3-2004 «Διαχείριςθ των θλεκτρικϊν 
ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν που περιζχουν οριςμζνεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ - Μζτρα, όροι και 
πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων Θλεκτρικϊν Στθλϊν και 
Συςςωρευτϊν» και με τθν υπ’ αρικμόν 106155/ ΦΕΚ 1056/14-7-2004 υπουργικι απόφαςθ του 
Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εγκρίκθκε το Σφςτθμα Συλλογικισ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Φορθτϊν Θλεκτρικϊν 
ςτθλϊν και Συςςωρευτϊν (Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Θ.Σ.Σ.) και εν ςυντομία «Α.Φ.Θ.Σ.». Οι φορθτζσ θλεκτρικζσ 
ςτιλεσ (μπαταρίεσ) ςυλλζγονται ςε ειδικοφσ κάδουσ ανακφκλωςθσ μπαταριϊν, που υπάρχουν ςε 
ςχολεία και καταςτιματα του Διμου μασ. Ρρόςτιμο: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.7.3 Ειδικά για τθν ανακφκλωςθ ελαςτικϊν ιςχφουν τα ακόλουκα: 
Σφμφωνα με το Ρροεδρικό Διάταγμα Ρ.Δ.109 ΦΕΚ 75Α/5-3-2004 «Μζτρα και όροι για τθν 
εναλλακτικι διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων u949 ελαςτικϊν των οχθμάτων. Ρρόγραμμα για τθν 
εναλλακτικι διαχείριςι τουσ.» και με τθν υπ’ αρικμόν 106157/ ΦΕΚ 1145/28-7-2004 υπουργικι 
απόφαςθ του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εγκρίκθκε το Σφςτθμα Συλλογικισ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Ραλαιϊν 
Ελαςτικϊν «ECOELASTIKA». 
• Οι ιδιοκτιτεσ των ςυνεργείων επιςκευισ αυτοκινιτων, όπου γίνεται και θ αλλαγι των παλαιϊν 
ελαςτικϊν ςτα οχιματα, κακϊσ και τα καταςτιματα εμπορίασ moto, πρζπει να μεριμνοφν ϊςτε να 
οδθγοφνται τα παλαιά τουσ ελαςτικά ςε κάποιο πιςτοποιθμζνο Σφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 
 • Οι διακινθτζσ και οι τελικοί πωλθτζσ ελαςτικϊν υποχρεϊνονται να οδθγοφν τα φκαρμζνα 
ελαςτικά, ςε κάποιο πιςτοποιθμζνο «ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ». Ρρόςτιμο: 100,00 – 
1.000,00€ 
 
13.7.4 Ειδικά για τθν ανακφκλωςθ αυτοκινιτων ιςχφουν τα ακόλουκα: 
Σφμφωνα με το Ρροεδρικό Διάταγμα Ρ.Δ.116 ΦΕΚ 81Α/5-3-2004 «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για 
τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των οχθμάτων ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ, των χρθςιμοποιθμζνων 
ανταλλακτικϊν τουσ και των απενεργοποιθμζνων καταλυτικϊν μετατροπζων» και με τθν υπ’ 
αρικμόν 105136/ ΦΕΚ 907 Β/17- 6-2004 υπουργικι απόφαςθ του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εγκρίκθκε το 
Σφςτθμα Συλλογικισ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Οχθμάτων Ελλάδοσ «ΕΔΟΕ». Οι ιδιοκτιτεσ  παλαιϊν 
αυτοκινιτων που ζχουν αποφαςίςει να μθν τα ξαναχρθςιμοποιιςουν και επικυμοφν να 
κατακζςουν μόνιμα τισ πινακίδεσ τουσ, ϊςτε να μθν επιβαρφνονται άλλο πλζον με τα διάφορα 
κόςτθ (τζλθ κυκλοφορίασ, αςφάλεια, κ.τ.λ.) είναι υποχρεωμζνοι μόνοι τουσ να παραδίδουν τα 
οχιματά τουσ ςε κάποιο πιςτοποιθμζνο Σφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ και να λαμβάνουν 
βεβαίωςθ παραλαβισ. Θ παράδοςθ των παλαιϊν αυτοκινιτων ολοκλθρϊνεται με τθν ζκδοςθ του 
πιςτοποιθτικοφ καταςτροφισ, το οποίο αποτελεί το μόνο νόμιμο ζγγραφο για τθν αποταξινόμθςθ 
του οχιματοσ. 
 
13.7.5 Ειδικά για τθν ανακφκλωςθ ορυκτελαίων – ελαίων ιςχφουν τα ακόλουκα: 
Σφμφωνα με το Ρροεδρικό Διάταγμα Ρ.Δ.82 ΦΕΚ64Α/2-3-2004 «Κακοριςμόσ μζτρων και όρων για 
τθ διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν 
εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων»: 
• Οι ιδιοκτιτεσ των ςυνεργείων επιςκευισ αυτοκινιτων, των πρατθρίων καυςίμων, κ.τ.λ., όπου 
γίνεται και θ αλλαγι των παλαιϊν λαδιϊν ςτα οχιματα, κακϊσ και αυτϊν που προορίηονται για 
βιομθχανικι χριςθ, πρζπει να μεριμνοφν ϊςτε να οδθγοφνται τα λιπαντικά ζλαια ςε κάποιο 
πιςτοποιθμζνο Σφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 
• Οι διακινθτζσ και οι τελικοί πωλθτζσ λιπαντικϊν λαδιϊν υποχρεϊνονται να διακινοφν λιπαντικά 
ζλαια, τα οποία είναι ενταγμζνα ςε ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 
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• Τα χρθςιμοποιθμζνα μαγειρικά ζλαια απαγορεφεται να απορρίπτονται ςτο αποχετευτικό 
ςφςτθμα ωσ υγρά απόβλθτα, διότι δθμιουργεί τεράςτιο πρόβλθμα αποφράξεων, αλλά κα 
αποκθκεφονται ςε υδατοςτεγι δοχεία & κα εναποτίκενται ςε ςθμεία ςυγκζντρωςθσ που κα 
οριςκοφν με ευκφνθ του Διμου. 
• Οι ιδιοκτιτεσ των εςτιατορίων, fast food, ταβερνϊν, κ.τ.λ. κα πρζπει να εναποκζτουν τα 
χρθςιμοποιθμζνα μαγειρικά ζλαιαςε ειδικά δοχεία μεριμνϊντασ ϊςτε να οδθγοφνται τα μαγειρικά 
ζλαια ςε κάποιο πιςτοποιθμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ. Ρρόςτιμο: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.7.6 Ειδικά για τθν Διαχείριςθ και τελικι διάκεςθ αμιάντου ιςχφουν τα ακόλουκα: 
Σφμφωνα με το Ρ.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ 212/2006 τ.Α), τθν οδθγία 2003/18/ΕΚ και ςφμφωνα με τισ 
τροποποιιςεισ τουσ, προ τθσ ζναρξθσ διαδικαςίασ κατεδάφιςθσ ι ςυντιρθςθσ κτθρίων, οι 
εργοδότεσ ι οι εργολάβοι οφείλουν να καταρτίηουν ςχζδιο εργαςίασ και να λαμβάνουν όλα τα 
μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ. Τα αμιαντοφχα υλικά κα πρζπει να αφαιροφνται και ςτθ ςυνζχεια να 
ςυλλζγονται, να αποκθκεφονται και να απορρίπτονται ωσ επικίνδυνα απόβλθτα ςφμφωνα με τθν 
ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383/2006 τ.Β). Δεν επιτρζπεται θ αφαίρεςθ, μεταφορά και διαχείριςθ των 
αποβλιτων αμιάντου από τουσ μθ ζχοντεσ νόμιμθ άδεια ςχετικισ αφαίρεςθσ αμιάντου, κατάλλθλθ 
τεχνογνωςία, μεκόδουσ και εξοπλιςμό. Ρρόςτιμο: 500,00 – 2.000,00€ 
 
13.7.7 Ειδικά για τθν διαχείριςθ αποβλιτων εκςκαφϊν - κατεδαφίςεων ιςχφουν τα ακόλουκα: 
Ο Διμοσ προτίκεται να ςυμμετζχει ςτο προςεχζσ μζλλον ςε εγκεκριμζνο ςφςτθμα που κα αφορά 
τθν Εναλλακτικι Διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ. Οι 
ειδικότεροι όροι για τθν υλοποίθςι και εφαρμογισ του κα κεςπιςκοφν από το Δθμοτικό Συμβοφλιο 
με τροποποίθςθ του παρόντοσ Κανονιςμοφ. 
 
13.7.8 Ειδικά για τα Επικίνδυνα Απόβλθτα Υγειονομικϊν Μονάδων (ΕΑΥΜ) ιςχφουν τα ακόλουκα: 
Οι υπεφκυνοι υγειονομικϊν μονάδων υποχρεοφνται να διακζτουν τα επικίνδυνα απόβλθτα των 
μονάδων τουσ, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν ΚΥΑ 146163/8.5.2012 (ΦΕΚ Α' 1537). Ρρόςτιμο: 
500,00 – 2.000,00€ 
 
13.8  Κομποςτοποίθςθ 
Αρμοδιότθτεσ Διαχείριςθσ Συςτιματοσ ‘Καφζ’ Κάδων 
Στο Διμο Βζλου-Βόχασ κα εφαρμοςτεί θ ςυλλογι οργανικϊν υπολοίπων (βιοαποδομιςιμων 
αςτικϊν αποβλιτων) μζςω τθσ χριςθσ καφζ κάδων. Θ διάκεςθ των οργανικϊν υπολειμμάτων των 
καφζ κάδων για κομποςτοποίθςθ κα γίνεται ςε αδειοδοτθμζνο χϊρο. Οι επιχειριςεισ εςτίαςθσ, οι 
ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ και οι πολίτεσ οφείλουν να ρίχνουν τα οργανικά υπόλοιπα ςτουσ καφζ 
κάδουσ. Θ ςυλλογι του περιεχομζνου των καφζ κάδων κα πραγματοποιείται με ειδικό 
απορριμματοφόρο. Οι δθμότεσ οφείλουν να μθν απορρίπτουν τα παραπάνω οργανικά υπόλοιπα 
(βιοαποδομιςιμα αςτικά απόβλθτα) ςτουσ άλλουσ κάδουσ πλθν των καφζ. 
Τα βιοαποδομιςιμα αςτικά απόβλθτα διακρίνονται ςε: 

 ΟΙΚΙΑΚΑ ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΑ:  
Αποτελοφν το οργανικό κλάςμα των βιοαποδομιςιμων αποβλιτων τα οποία δθμιουργοφνται ςτισ 
οικίεσ (ι και ςε δθμόςιουσ χϊρουσ ςτθ περίπτωςθ των αποβλιτων κιπων) και διακρίνονται ςε: 
-Απόβλθτα τροφϊν: περιλαμβάνει τρόφιμα που απορρίπτονται γιατί δεν χρθςιμοποιικθκαν 
κακόλου ι χρθςιμοποιικθκαν εν μζρει κατά τθν παραςκευι γευμάτων εντόσ των οικιϊν. 
-Ροςότθτεσ φρζςκων φροφτων και λαχανικϊν που απορρίφκθκαν. 

 ΒΙΟΑΡΟΔΟΜΘΣΙΜΑ ΕΜΡΟΙΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ:  
Ρροζρχονται από τισ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ωσ κζντρα διαςκζδαςθσ, αναψυχισ, 
εςτίαςθσ, supermarket, κλπ. Ειδικότερα: 
- Επιχειριςεισ λιανικισ και χονδρικισ: Super markets, αγορζσ τροφίμων, κλπ. 
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- Διάφορεσ εμπορικζσ επιχειριςεισ: Επιχειριςεισ ςε δρόμουσ και εμπορικά κζντρα 
- Εςτίαςθσ – διαςκζδαςθσ: Ξενοδοχεία, εςτιατόρια, κζντρα διαςκζδαςθσ 
- Εκπαίδευςθ: Εκπαιδευτιρια, ςχολεία 
- Γραφεία και υπθρεςίεσ: Δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα 
- Υγεία και Κοινωνικι μζριμνα: Νοςοκομεία (Κ.Υ.), ιατρικά κζντρα, ιατρεία, κζντρα περίκαλψθσ. 
Συνοπτικά, ςτουσ καφζ κάδουσ απορρίπτονται υλικά κατάλλθλα για κόμποςτ μόνο ςε 
βιοδιαςπϊμενεσ ςακοφλεσ, χάρτινεσ ςακοφλεσ από το μανάβικο ι εφθμερίδεσ 
 
Ειδικότερα ςτουσ καφζ κάδουσ απορρίπτονται: 
Φροφτα και λαχανικά. Υπολείμματα από καφζ και αφεψιματα (πχ. Φακελάκι από τςάι). Τςόφλια 
αβγϊν. Φίλτρα από καφζ. Μαγειρευτό Φαγθτό, κρζασ, ψάρι, κόκκαλα, κλπ. Γαλακτοκομικά 
Αλλαντικά. Μικρζσ ποςότθτεσ από χαρτοπετςζτεσ ι χαρτί κουηίνασ. Μικρζσ ποςότθτεσ από πράςινα 
απόβλθτα (κλαδζματα, φφλλα, γκαηόν, ςτάχτθ από τηάκι). Είδθ εςτίαςθσ και ςυςκευαςίασ από 
φυςικά υλικά και βιϊςιμεσ πρϊτεσ φλεσ, όπωσ φφλλα φοίνικα, ίνεσ ηαχαροκάλαμου, φυτικϊν 
αμφλων που παράγουν πολυγαλακτικό οξφ - PLA, χαρτόνι, ξφλο. 
Τι ΔΕΝ πρζπει να απορρίπτεται ςτουσ καφζ κάδουσ: Συςκευαςίεσ (τα υπολείμματα τροφϊν κα 
πρζπει να απομονϊνονται από τθ ςυςκευαςία τουσ, θ οποία μπορεί να ςυλλεχκεί και να 
ανακυκλωκεί ςτον μπλε κάδο). Υλικά από μζταλλο, πλαςτικό, γυαλί. Χρωματιςτά, 
πλαςτικοποιθμζνα και γυαλιςτερά χαρτιά, υγρά μαγειρικά λάδια, λίπθ, πλαςτικζσ ςακοφλεσ κλπ. 
Ρρόςτιμο: 100,00 – 1.000,00€ 
 
 
13.8.1. Οικιακι Κομποςτοποίθςθ 
Στόχοσ του Διμου μασ, εκτόσ από τθν ανακφκλωςθ, αποτελεί και θ ενκάρρυνςθ τθσ οικιακισ 
κομποςτοποίθςθσ, θ οποία ςτοχεφει ςτθν εκελοντικι ενεργοποίθςθ των κατοίκων και ιδιαίτερα των 
νζων του Διμου μασ για τθν προϊκθςθ ςτθν πράξθ τθσ ιδζασ τθσ βιϊςιμθσ διαχείριςθσ των 
οργανικϊν απορριμμάτων. Οι δθμότεσ κα αρχίηουν να αποτελοφν μζροσ τθσ λφςθσ του 
προβλιματοσ τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων. Ζτςι, ςταδιακά κα μειϊνονται τα προσ ςυλλογι - 
μεταφορά και τελικι διάκεςθ απορρίμματα με πολφ ςθμαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 
οικονομικά οφζλθ για τουσ δθμότεσ. Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου απαιτείται αφενόσ θ 
υλοποίθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ «Οικιακισ Κομποςτοποίθςθσ» ςτο Διμο με 
τοποκζτθςθ και λειτουργία ειδικϊν κάδων - κομποςτοποιθτϊν ςε ιςάρικμεσ κατοικίεσ, με ςυνεχι 
υποςτιριξθ από το Διμο και αφετζρου θ υλοποίθςθ ενόσ προγράμματοσ προϊκθςθσ και προβολισ 
τθσ «Οικιακισ Κομποςτοποίθςθσ» ςε τοπικό επίπεδο. Θ δαπάνθ προμικειασ των ειδικϊν κάδων – 
κομποςτοποιθτϊν κα επιβαρφνει τον Διμο αλλά και όποιον χριςτθ επικυμεί να προμθκευτεί με 
δικι του επιβάρυνςθ κομποςτοποιθτι (ςτθν περίπτωςθ που τα ανάλογα μζςα που χορθγεί ο Διμοσ 
δεν επαρκοφν προςωρινά για τθν κάλυψθ κάποιασ περιοχισ) αλλά κατάλλθλων προδιαγραφϊν και 
κατόπιν πρότερθσ ςυνεννόθςθσ με τθν υπθρεςία ϊςτε να μπορεί να ενταχτεί απρόςκοπτα ςτα 
αντίςτοιχο δθμοτικό πρόγραμμα ανακφκλωςθσ. Στα πλαίςια του προγράμματοσ, κα εκπαιδευτοφν 
ςε κζματα κομποςτοποίθςθσ οι κάτοικοι του Διμου που κα προμθκευτοφν, μζςω του Διμου ι με 
δικι τουσ πρωτοβουλία, τον ειδικό κάδο - κομποςτοποιθτι, ενϊ παράλλθλα κα εκπαιδευτοφν και 
δθμοτικοί υπάλλθλοι για τθν υποςτιριξθ και ςυνζχιςθ του προγράμματοσ από τον Διμο. Θ οικιακι 
κομποςτοποίθςθ αποτελεί μια απλι, εφκολα εφαρμόςιμθ και οικονομικι λφςθ για τθ διαχείριςθ 
των φυτικϊν υπολειμμάτων κιπων και νοικοκυριϊν από τουσ πολίτεσ. Τα οργανικά υλικά που είναι 
κατάλλθλα για οικιακι κομποςτοποίθςθ μπορεί να προζρχονται από τα οργανικά απόβλθτα τθσ 
κουηίνασ και του κιπου όπωσ: γκαηόν, κλαδζματα, φροφτα και λαχανικά, απορρίμματα κουηίνασ π.χ. 
τςόφλια αβγϊν, υπολείμματα καφζ (και τα φίλτρα), υπολείμματα από αφζψθμα, φλοφδεσ από 
φροφτα και λαχανικά ενϊ ακατάλλθλα υλικά κεωροφνται τα εξισ: κόκαλα, απορρίμματα 
ςκφλων/γατϊν, λάδια, λίπθ, λιπαρζσ ουςίεσ, υπολείμματα από κρζατα/ψάρια, γαλακτοκομικά, 
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ςπόρουσ ηιηανίων, άρρωςτα φυτά. Οι εκελοντζσ του προγράμματοσ κα πρζπει να υπογράψουν 
διλωςθ αποδοχισ κάδου κομποςτοποίθςθσ προτοφ παραλάβουν τον κάδο. Επίςθσ πρζπει να 
διακζτουν μερικά τετραγωνικά μζτρα ελεφκερθσ γθσ ςτον κιπο ι το προκιπιό τουσ εντόσ των 
διοικθτικϊν ορίων του Διμου για τθν τοποκζτθςθ του κάδου ενϊ κα είναι υπεφκυνοι για τθ 
διατιρθςθ τθσ καλισ τουσ κατάςταςθσ. Επίςθσ, ςθμαντικόσ είναι ο ρόλοσ που κα παίξουν ςτθν 
προϊκθςθ του προγράμματοσ κομποςτοποίθςθσ και τθ μετάδοςθ τθσ εμπειρίασ τουσ ςτουσ 
ςυμπολίτεσ τουσ. Ο Διμοσ ςτα πλαίςια ανάπτυξθσ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ κα εκδϊςει 
φυλλάδιο με ςυνοπτικζσ οδθγίεσ για ςωςτι και αποτελεςματικι κομποςτοποίθςθ ενϊ κα 
αναρτθκεί παράλλθλα ςτο διαδίκτυο αναλυτικόσ οδθγόσ κομποςτοποίθςθσ. 
 
13.8.2. υνοικιακι Κομποςτοποίθςθ 
Θ Υπθρεςία κακαριότθτασ δφνανται να ςυμμετζχει ςτο μζλλον ςτο ςφςτθμα εφαρμογισ και τθσ 
ςυνοικιακισ κομποςτοποίθςθσ με τθν τοποκζτθςθ κάδων ςυνοικιακισ κομποςτοποίθςθσ ςε 
διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ, με ςτόχο τθ μείωςθ των ςφμμεικτων απορριμμάτων, τθν 
κομποςτοποίθςθ όςο το δυνατόν μεγαλφτερθσ ποςότθτασ οργανικϊν απορριμμάτων και τθν 
παραγωγι κόμποςτ. Το πρόγραμμα κα περιλαμβάνει τθ δράςθ τθσ διαρκοφσ ενθμζρωςθσ και 
εκπαίδευςθσ των δθμοτϊν που κα ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα με βιωματικά ςεμινάρια ι κάκε 
άλλο πρόςφορο μζςο. 
 
KEΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΘΝ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 
Άρκρο 14: Αςτικόσ Εξοπλιςμόσ - Δθμόςια Κτίρια  και λοιπζσ διατάξεισ ςχετικά με τθν κακαριότθτα 
των εξωτερικϊν χϊρων  
14.1 Σε κοινόχρθςτουσ και ελεφκερουσ χϊρουσ του Διμου (οδοί, ρείκρα, πλατείεσ, πάρκα, παιδικζσ 
χαρζσ, ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ κλπ) απαγορεφεται θ ρίψθ καταγισ άχρθςτων χαρτιϊν, πακζτων ι 
άλλων ειδϊν ατομικισ χριςθσ. Τα παραπάνω αντικείμενα ι προϊόντα πρζπει να φυλάγονται και να 
ρίχνονται μζςα ςτο κοντινότερο (μθ υπερπλιρεσ) καλακάκι μικροαπορριμμάτων ι κάδο Μθχανικισ 
Αποκομιδισ Απορριμμάτων.  
Απαγορεφεται επίςθσ το φτφςιμο καταγισ κακϊσ και θ οφρθςθ ι/και θ αφόδευςθ ςε δθμόςιουσ 
χϊρουσ. 
Ρρόςτιμο: 100,00-500,00€ 
14.2 Απαγορεφεται θ ρίψθ αναμμζνων τςιγάρων ςτα καλακάκια μικροαπορριμμάτων και 
αποβλιτων όπωσ π.χ εφφλεκτα υλικά, χθμικά, μπάηα, κλπ που μποροφν να τα καταςτρζψουν. 
Ρρόςτιμο: 100,00-500,00€ 
14.3 Απαγορεφεται θ χριςθ απορρυπαντικϊν κλπ ουςιϊν που δθμιουργοφν αφρό κατά τθν πλφςθ 
αυλϊν, βεραντϊν, οχθμάτων, κλπ όταν τα απόνερα τθσ πλφςθσ χφνονται ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 
.Ρρόςτιμο: 100,00-300,00  
14.4 Απαγορεφεται θ ρίψθ, μζςα ςτουσ υπονόμουσ και ςτο δίκτυο απορροισ όμβριων υδάτων τθσ 
πόλθσ, λαδιϊν ςυνεργείων αυτοκινιτων που προζρχονται από ςυντθριςεισ και επιςκευζσ των 
μθχανϊν, λιπϊν ψθτοπωλείων, υγρϊν μπαταριϊν και γενικά υγρϊν αποβλιτων που μπορεί να 
προκαλζςουν τοξικι επιβάρυνςθ των αποχετεμζνων λυμάτων. Ρρόςτιμο : 300,00-1.000,00€  
14.5 Ο Αςτικόσ εξοπλιςμόσ (παγκάκια, κάγκελα, κολϊνεσ θλεκτροφωτιςμοφ, ςτάςεισ λεωφορείων, 
κάδοι, ςυμπιεςτζσ, καλάκια και λοιπά μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων, πινακίδεσ, 
ςιντριβάνια, παρτζρια λουλουδιϊν, δενδροςτοιχίεσ, κλπ) πρζπει να διατθρείται κακαρόσ, ϊςτε να 
ανταποκρίνεται προσ τον ςκοπό του, που είναι θ παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και να μθν 
αποτελεί εςτία μόλυνςθσ ι αιςκθτικισ υποβάκμιςθσ τθσ πόλθσ. Απαγορεφεται θ πρόκλθςθ 
καταςτροφϊν ςε κοινόχρθςτθ Δθμοτικι περιουςία. 
Ρρόςτιμο: 100,00-500,00€ ανά τεμάχιο ι ανά είδοσ βλάβθσ-ηθμιάσ. 
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14.6 Απαγορεφεται να ρίχνονται μζςα ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων υγρά απόβλθτα ι απόβλθτα 
που μποροφν να προκαλζςουν ρφπανςθ ςτον κάδο ι ηθμιά ςε οποιοδιποτε ςθμείο ι μθχανιςμό 
του κάδου (π.χ κολλϊδεισ ι τοξικζσ ουςίεσ, μζταλλα, πζτρεσ), υλικά, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ι ουςίεσ 
που μποροφν να προκαλζςουν πυρκαγιά ςτον κάδο (π.χ αναμμζνα τςιγάρα ι αποτςίγαρα, ςτάχτεσ 
τηακιϊν, κερμαςτρϊν ι ψθςταριϊν, κλπ εςτίεσ φωτιάσ) ι τζλοσ υλικά ι ουςίεσ που μποροφν να 
αυξιςουν υπερβολικά το βάροσ του γεμάτου κάδου (π.χ μπάηα, χϊμα, λάςπεσ κλπ) και να 
προκαλζςουν καταςτροφζσ και ςτουσ κάδουσ αλλά και ςτουσ αντίςτοιχουσ ανυψωτικοφσ 
μθχανιςμοφσ των απορριμματοφόρων. 
Για οποιαδιποτε από τισ παραπάνω παραβάςεισ (μερικι ι ολικι καταςτροφι κάδων ι άλλων 
μζςων προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων, ςυνζπεια πρόςκρουςθσ, αμζλειασ ι βανδαλιςμοφ 
κακϊσ και μερικι ι ολικι βλάβθ ςτουσ ανυψωτικοφσ μθχανιςμοφσ των απορριμματοφόρων) εκτόσ 
από το κάτωκι πρόςτιμο, ο παραβάτθσ επιβαρφνεται με το κόςτοσ αποκατάςταςθσ ι αγοράσ νζου 
κάδου ανάλογα με τθ ςχετικι πραγματογνωμοςφνθ τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ. Ρρόςτιμο: 
100,00-1.000,00€  
14.7 Κάδοι απορριμμάτων (ςφμμικτων απορριμμάτων κακϊσ και όλων των ρευμάτων 
ανακφκλωςθσ) υποχρεωτικά τοποκετοφνται ςε κζςεισ πλθςίον πολεοδομικϊν ςυγκροτθμάτων τα 
οποία απαρτίηονται από 5 και άνω διαμερίςματα-κατοικίεσ ι/και καταςτιματα. Οι κζςεισ των 
κάδων απορριμμάτων επιλζγονται με βάςθ τθν ςχετικι εμπειρία τθσ Υπθρεςίασ ι ςφμφωνα με 
απόφαςθ των αρμόδιων δθμοτικϊν ςυλλογικϊν οργάνων (όπου κα αναφζρονται κζςεισ κάδων και 
οι ςυντεταγμζνεσ αυτϊν) ι με βάςει ςχετικζσ αποφάςεισ των Τοπικϊν Κοινοτιτων του Διμου 
Βζλου-Βόχασ, με βαςικό κριτιριο τθ δθμιουργία τθσ μικρότερθσ δυνατισ ςυνολικισ όχλθςθσ, αλλά 
και με ςκοπό να εξυπθρετοφν όλο το ςφςτθμα μθχανικισ αποκομιδισ απορριμμάτων κατά τον 
καλφτερο δυνατό τρόπο. Απαγορεφεται θ  με οποιονδιποτε τρόπο μετακίνθςθ από τισ 
προκακοριςμζνεσ κζςεισ των κάδων απορριμμάτων από αναρμόδια άτομα, κακϊσ και θ 
ακινθτοποίθςθ τουσ με διάφορουσ τρόπουσ (π.χ κλειδαριζσ, πρόςδεςθ ςε κινθτά και ακίνθτα μζςα 
όπωσ τρζιλερ, φράχτεσ κλπ) κακϊσ και θ τοποκζτθςι τουσ εντόσ ιδιωτικϊν χϊρων για εξυπθρζτθςθ 
προςωπικϊν ςυμφερόντων. Οι μόνοι αρμόδιοι για τθν μετακίνθςθ τουσ είναι οι αρμόδιοι 
υπάλλθλοι τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ. 
Ρρόςτιμο: 500,00€  
14.7.1 Απαγορεφεται θ παρεμπόδιςθ τοποκζτθςθσ κάδων μθχανικισ αποκομιδισ, καταςκευισ 
εςοχϊν, τοποκζτθςθσ προςτατευτικϊν <<Ρ>> παρά μόνο ςτθν περίπτωςθ που τα τελευταία  ζχουν 
καταςκευαςτεί και χωροκετθκεί από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου με όλεσ τισ εκ του νόμου 
προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ. Ρρόςτιμο: 500,00€ 
14.8 Απαγορεφεται θ επικόλλθςθ αυτοκόλλθτων, διαφθμιςτικϊν αφιςϊν και θ αναγραφι 
ςυνκθμάτων ςε κάδουσ απορριμμάτων και ςε ςτάςεισ του ΚΤΕΛ. Ρρόςτιμο: 500,00€  
 
Άρκρο 15: Χϊροι Εκδθλϊςεων  
15.1 Θ Κακαριότθτα των δθμοςίων και δθμοτικϊν χϊρων, που χρθςιμοποιοφνται από διάφορουσ 
φορείσ και επιχειριςεισ για τθν πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων, εγκαινίων κτλ, ανικει ςτουσ 
διοργανωτζσ, οι οποίοι οφείλουν να διατθροφν τουσ χϊρουσ που διατίκενται κακαροφσ κατά τθν 
διάρκεια των εκδθλϊςεων και να τουσ αποδίδουν ςτθν κοινι χριςθ, μετά το πζρασ των 
εκδθλϊςεων, ςτθν κατάςταςθ που τουσ παρζλαβαν. 
Ρρόςτιμο: 100,00€ για ρφπανςθ μζχρι 5 τετραγωνικά μζτρα δθμόςιο χϊρου. Εφ’ όςον θ ρφπανςθ 
είναι μεγαλφτερθ των 5 τετραγωνικϊν μζτρων επιβάλλεται πρόςτιμο 100,00-1.000,00€  
 
Άρκρο 16: Τπαίκρια Διαφιμιςθ  
16.1 Απαγορεφεται ςφμφωνα με το Ν. 2946/2001 θ υπαίκρια διαφιμιςθ δθλαδι θ υπαίκρια και 
δθμόςια προβολι (π.χ. αφιςοκόλλθςθ) με κάκε τρόπο και μζςο για τθν προϊκθςθ εμπορικϊν και 
επαγγελματικϊν ςκοπϊν ςτουσ εξισ χϊρουσ: 
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 Σε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, ιςτορικοφσ τόπουσ και ςτισ ηϊνεσ προςταςίασ γφρω από αυτοφσ, 
ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, ςτον περιβάλλοντα χϊρο τουσ κακϊσ και ςε τόπουσ που 
χαρακτθρίηονται ωσ ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν 
κάκε φορά.  

 Σε μνθμεία, ςτον περιβάλλοντα χϊρο τουσ ι και ςτισ ηϊνεσ προςταςίασ τουσ και 
παραδοςιακά κτίρια. 

 Σε κτίρια ςτα οποία ςτεγάηονται δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και υπθρεςίεσ των οργανιςμϊν τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ και άλλων νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου.  

 Σε κοιμθτιρια, κτίρια ναϊν κάκε κρθςκείασ και δόγματοσ, κακϊσ και ςτον περιβάλλοντα  
χϊρο τουσ.  

 Σε επιφάνειεσ τεχνικϊν ζργων φορζων του δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται ςτο 
άρκρο 14 παράγραφο 1 του Ν 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’) όπωσ τοίχοι αντιςτιριξθσ, γζφυρεσ, 
ςιραγγεσ, το κατάςτρωμα δρόμων και πεηοδρομίων, κακϊσ και ςτφλοι και υποςτακμοί 
εγκαταςτάςεων κοινισ ωφζλειασ  

 Σε ςτοζσ κτιρίων 

 

ςθματοδότεσ οδικισ κυκλοφορίασ. 
Ρρόςτιμο: μζχρι 20 τεμάχια  αφιςϊν 100,00€ και ςε εκτεταμζνθ  ρφπανςθ (άνω των 20 τεμαχίων 
αφιςϊν)      100,00-1.000,00€  
16.2 Απαγορεφεται επίςθσ:  
Α. Θ ανάρτθςθ πανό, αεροπανό ι άλλων όμοιων αντικειμζνων για οποιοδιποτε λόγο, ςε οδοφσ, 
πλατείεσ ι άλλουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, ςτισ προςόψεισ των κτιρίων και ςε ακάλυπτουσ χϊρουσ. 
Ρρόςτιμο: 500,00-1.000,00€  
Β. Ο διαςκορπιςμόσ διαφθμιςτικϊν-ενθμερωτικϊν φειγ-βολάν ςτο κατάςτρωμα των δρόμων και ςε 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, τιμωρείται με πρόςτιμο: μζχρι 50 τεμάχια φυλλαδίων 150,00€                   
εκτεταμζν ρφπανςθ  (άνω των 50 φυλλαδίων)    100,00-1.000,00€. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ το 
πρόςτιμο βαρφνει αλλθλζγγυα και ςτο ακζραιο τόςο τον διαφθμιηόμενο όςο και το φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο που παραβαίνει τθ διάταξθ αυτι. Επιπλζον οι υπαίτιοι, βαρφνονται με το κόςτοσ 
κακαριςμοφ ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) που δφναται απολογιςτικά κα επιβάλει ο Διμοσ κατ’ 
εκτίμθςθ τθσ υπθρεςίασ. 
 
Άρκρο 17: Εγκαταλελειμμζνα οχιματα  
Πλα τα αντικείμενα που αναφζρονται ςτο άρκρο 3.2 περίπτωςθ Ε του παρόντοσ μεταφζρονται από 
τουσ ιδιοκτιτεσ τουσ ι χριςτεσ ςε ειδικοφσ χϊρουσ για διάλυςθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ 
ςτάκμευςι τουσ (μακροχρόνια ι μθ ) ,κεωρείται κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου και ιςχφουν οι 
διατάξεισ του άρκρου 3 Ν. 1080/80.Σϋαυτά , επικολλάται ειδικι αυτοκόλλθτθ ειδοποίθςθ και ςε ζνα 
μινα μεταφζρονται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου όπου προβλζπει ο νόμοσ. 
Επιπλζον επιβάλλεται πρόςτιμο 500,00€ ανά τεμάχιο (αυτοκίνθτο, ςκάφοσ, μθχανι) πζρα από τθ 
διαδικαςία των προςτίμων και των εξόδων που προβλζπει ο Νόμοσ για τθ μεταφορά.  
 
Άρκρο 18: Τποχρεϊςεισ κατόχων οχθμάτων  
18.1 Οι υπεφκυνοι των οχθμάτων ιδιωτικισ ι δθμόςιασ χριςθσ υποχρεοφνται να απομακρφνουν τα  
οχιματα τουσ, τθν θμζρα και για τισ ϊρεσ που κα τουσ ενθμερϊνει θ Υπθρεςία Κακαριότθτασ ότι 
πρόκειται να κάνει κακαριότθτα τθσ οδοφ (πλφςιμο, οδοκακαριςμό, οδοςάρωςθ με μθχανικά μζςα, 
κλπ). Θ ενθμζρωςθ αυτι κα γίνεται υποχρεωτικά με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ:  
α. Ενθμερωτικά ςθμειϊματα ςτα παρμπρίη αυτοκινιτων από τθν προθγοφμενθ μζρα,  
β. Ενθμζρωςθ από τα Μ.Μ.Ε από τθν προθγοφμενθ,  
γ. Ενθμερωτικζσ ταμπζλεσ ςτθν αρχι και το τζλοσ τθσ οδοφ που κα κακαριςτεί (τοποκζτθςθ από τθν 
προθγοφμενθ μζρα). 
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Ρρόςτιμο: 200,00€ 
18.2 Απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ (ζςτω και προςωρινά) οχθμάτων ςτισ ειςόδουσ πεηοδρόμων, ςτισ 
γωνίεσ δρόμων, κακϊσ και ςτισ δφο πλευρζσ ςτενϊν οδϊν με τρόπο που να εμποδίηουν τθν 
ελεφκερθ προςπζλαςθ ι ελιγμοφσ (ςτρίψιμο κλπ) των απορριμματοφόρων για τθν 
προγραμματιςμζνθ αποκομιδι απορριμμάτων. Επίςθσ απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ (ζςτω και 
προςωρινά) οχθμάτων με τρόπο που να εμποδίηεται θ ελεφκερθ μετακίνθςθ κάδων απορριμμάτων 
προσ ι από το απορριμματοφόρο ακόμα και το πλιρεσ άνοιγμα του καπακιοφ των κάδων. 
Ρρόςτιμο: 200,00€ 
 
18.3 Θ ρφπανςθ με λάδια κάκε είδουσ οχθμάτων που εγκαταλείπονται ςτο οδόςτρωμα ι ςε άλλουσ 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, μπορεί να προκαλζςει ατυχιματα ςε πεηοφσ  και τροχοφόρα και αποτελεί 
παράβαςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ. Οι ιδιοκτιτεσ των οχθμάτων πρζπει να φροντίηουν για τθν 
καλι κατάςταςθ των οχθμάτων τουσ και ςε περίπτωςθ διαρροισ να μεριμνοφν για τον κακαριςμό 
του χϊρου. Σε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ, όπωσ διαρροι μετά από ςφγκρουςθ, οι ιδιοκτιτεσ των 
οχθμάτων οφείλουν να ειδοποιοφν αμζςωσ τθν υπθρεςία κακαριότθτασ. Ρρόςτιμο: 500,00€ 
 
Άρκρο 19: Καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ  
19.1 Τα απορρίμματα, μικροαπορρίματα κλπ που προκφπτουν από το ςκοφπιςμα των 
καταςτιματοσ τουσ, αλλά και των χϊρων που βρίςκονται ςτο μπροςτά απ’ αυτό πεηοδρόμιο, οι 
υπεφκυνοι υποχρεοφνται κακθμερινά να τα ςυγκεντρϊνουν μζςα ςε ανκεκτικοφσ, ςτεγανοφσ 
πλαςτικοφσ ςάκουσ, ι πλαςτικά δοχεία καλά και ςτεγανά κλειςμζνα (ςφμφωνα με τθν παρ. 8.1) να 
τα αποκθκεφουν προςωρινά ςφμφωνα με το άρκρο 8.4 και να αποφεφγουν τθν ανεξζλεγκτθ ρίψθ 
αυτϊν ςτο πεηοδρόμιο, ςτο οδόςτρωμα, ι ςε κοινόχρθςτουσ γενικά χϊρουσ. 
Επίςθσ, απαιτείται ςχολαςτικι κακαριότθτα ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ μπροςτά από τα 
καταςτιματα, ιδιαίτερα ςε αυτά που εξαιτίασ τθσ δραςτθριότθτασ τουσ (fast food, κ.α.) ρυπαίνουν 
με λάδια αυτοφσ τουσ χϊρουσ. Ρρόςτιμο : 100,00-1.000,00€ 
19.2 Τα κάκε είδουσ καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, ςτα οποία παρατθρείται μεγάλθ 
παραγωγι κάκε μορφισ απορριμμάτων (οργανικϊν ουςιϊν, ςυςκευαςιϊν κ.τ.λ.) και ιδιαίτερα τα 
κρεοπωλεία, πτθνοτροφεία, ιχκυοπωλεία, οφείλουν να ςυςκευάηουν ςε ειδικοφσ ςάκουσ τα 
ευπακι και δφςοςμα απόβλθτα (κρζατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφϊν, κ.τ.λ.), να κλείνουν 
καλά τισ ςακοφλεσ και να τα τοποκετθκοφν μζςα ςτα Μζςα Μθχανικισ Αποκομιδισ. Ρρόςτιμο : 
100,00-500,00€  
19.3 Ρροκειμζνου για απορρίμματα κουηίνασ εςτιατορίων, μαγειρείων, ιδρυμάτων, fast food κ.λ.π., 
αυτά πριν τοποκετθκοφν ςτουσ παραπάνω ςάκουσ πρζπει να ζχουν ςτραγγιςτεί επιμελϊσ και ςε 
καμία περίπτωςθ να μθν ςφρονται επί του οδοςτρϊματοσ προκαλϊντασ ρφπουσ. Ρρόςτιμο : 100,00-
500,00€  
19.4 Κάκε επιχείρθςθ πρζπει να ζχει επαρκι αρικμό δοχείων απορριμμάτων ςφμφωνα με τθν 
ποςότθτα των απορριμμάτων που παράγει και να φροντίηει για τθν κακθμερινι απομάκρυνςθ τουσ. 
Τα δοχεία αυτά πρζπει να τοποκετοφνται κοντά ςτα ςθμεία παραγωγισ απορριμμάτων. Οι 
καταςτθματάρχεσ πρζπει να διατθροφν τα απορρίμματα που παράγονται κατά τισ ϊρεσ εργαςίασ 
εντόσ των καταςτθμάτων τουσ και να τα μεταφζρουν μζςα ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ κατά το κλείςιμο 
τθσ αγοράσ και να τα τοποκετοφν εντόσ των κάδων απορριμμάτων, για τθν αποκομιδι τουσ από τθν 
Υπθρεςία Κακαριότθτασ του Διμου .Ρρόςτιμο : 100,00-500,00€  
19.5 Οι υπεφκυνοι των κάκε είδουσ καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, πρζπει με 
ςυχνότθτα τουλάχιςτον κάκε τρεισ (3) ϊρεσ μζςα ςτο ωράριο τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ των 
καταςτθμάτων τουσ, να φροντίηουν για τθν κακαριότθτα του κοινόχρθςτου χϊρου που βρίςκεται 
μπροςτά από αυτά και είναι ευρφτερου περιγράμματοσ που κα απζχει τουλάχιςτον 10 μζτρα από 
το περίγραμμα του χϊρου που ζχουν νοικιάςει για τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων ι 
ξαπλϊςτρεσ(ςτθν παραλία) . Ομοίωσ δε και των χϊρων που μπορεί να βρίςκονται ζξω από τα 
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παραπάνω όρια αλλά είναι κοντά ς’ αυτοφσ και ζχουν ςυςςϊρευςθ απορριμμάτων που 
προζρχονται προφανϊσ από τθν δραςτθριότθτά τουσ. 
Ρρόςτιμο : 100,00-500,00€  
 
Άρκρο 20: Κακαριότθτα αγορϊν και λαϊκϊν αγορϊν  
20.1 Οι αδειοφχοι πωλθτζσ και ζμποροι ςτισ αγορζσ που λειτουργοφν ςτον Διμο (ςτεγαςμζνεσ ι μθ, 
λαϊκζσ κλπ) οφείλουν να διατθροφν τον χϊρο που καταλαμβάνουν κατά τθν άςκθςθ τθσ 
δραςτθριότθτασ τουσ κακϊσ και τουσ γφρω απ’ αυτόν χϊρουσ πάντοτε κακαροφσ από όλα τα 
απορρίμματα που δθμιουργοφνται από τθν δραςτθριότθτασ τουσ. Αυτά πρζπει να ςυλλζγονται ςε 
γεροφσ και ανκεκτικοφσ ςάκουσ, δεμζνουσ καλά και μόνιμα ϊςτε να αποφεφγεται θ διαρροι του 
περιεχομζνου τουσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρκρου 8, παρ. 1 και 2, που κα 
προμθκεφονται με δικά τουσ ζξοδα και τουσ οποίουσ κα αποκθκεφουν προςωρινά μόνο ςτα όρια 
του χϊρου που δικαιοφνται να καταλαμβάνουν κατά τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ τουσ. 
Επίςθσ υποχρεοφνται μετά το πζρασ των εργαςιϊν τουσ να τακτοποιοφν, μαηεφουν και 
απομακρφνουν όλα τα αντικείμενα που χρθςιμοποιοφν ςτθν εργαςία τουσ (καφάςια, τελάρα, 
ςίδερα, πάγκοι πϊλθςθσ κακϊσ και τα υποπροϊόντα που προκφπτουν από τθν δραςτθριότθτασ 
τουσ) μζςα ςτο προκακοριςμζνο νόμιμο ωράριο λειτουργίασ τθσ δραςτθριότθτασ τουσ. 
Ρρόςτιμο : 100,00-500,00€  
20.2 Απαγορεφεται ςε όλουσ τουσ παραπάνω να κάνουν χριςθ των χϊρων των λαϊκϊν αγορϊν 
(ςυμπεριλαμβάνεται θ φορτοεκφόρτωςθ τελάρων κλπ) ςε μζρεσ και ϊρεσ που δεν επιτρζπεται 
(βάςει ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Δ.Α) θ λειτουργίασ τουσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, πζρα από 
το κάτωκι πρόςτιμο, εφόςον θ παράβαςθ αυτι γίνεται κατϋ επανάλθψθ , ο Διμοσ ηθτά τθν 
ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα ι οριςτικά από τθν υπθρεςία που 
τθν ζχει χορθγιςει. Επίςθσ επιβάλλει πρόςτιμο : 100,00-500,00€  
20.3.Τα χαρτοκιβϊτια κα ςυγκεντρϊνονται όλα μαηί ςπαςμζνα και απαλλαγμζνα από άλλα υλικά 
και κα μεταφζρονται ςε ςθμείο που κα υποδεικνφεται από τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ . Ρρόςτιμο 
: 100,00-500,00€  
20.4.Στθν περίπτωςθ των νερϊν που προζρχονται από τθν τιξθ του πάγου που χρθςιμοποιείται για 
τθν ςυντιρθςθ των νωπϊν αλιευμάτων, αυτά κα πρζπει να διοχετεφονται με ειδικό ςωλινα ςε 
ειδικι δεξαμενι ι δοχείο, ικανοφ όγκου, που προορίηονται για το ςυγκεκριμζνο ςκοπό και να 
απομακρφνονται από το χϊρο τθσ λαϊκισ με ευκφνθ του πωλθτι. Επίςθσ, ο πωλθτισ κα πρζπει να 
φροντίηει ϊςτε τα υπόλοιπα κακαριςμοφ των ψαριϊν να μθν πζφτουν ςτο οδόςτρωμα. Ρρόςτιμο : 
100,00-500,00€ Σε περίπτωςθ υποτροπισ εντόσ ζτουσ το πρόςτιμο διπλαςιάηεται  
 
Άρκρο 21: Κακαριότθτα ιδιωτικϊν οικοπζδων και χϊρων 

Μζροσ Α. Κακαριότθτα ιδιωτικϊν χϊρων (ςτεγαςμζνων ι μθ).  

21.1 Πλεσ οι ιδιοκτθςίεσ, κατοικθμζνεσ ι μθ, πρζπει να διατθροφνται κακαρζσ και ςε κατάςταςθ 
που δεν προςβάλλει τθν αιςκθτικι τθσ πόλθσ, με ευκφνθ των κατά περίπτωςθ υπευκφνων, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθ διάταξθ του άρκρου 4 του παρόντοσ Κανονιςμοφ κακϊσ επίςθσ και οι 
προςόψεισ των οικοπζδων τουσ και των λοιπϊν ιδιοκτθςιϊν τουσ που γειτνιάηουν με δθμοτικοφσ 
δρόμουσ και λοιποφσ δθμοτικοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (πχ. χόρτα και εποχιακι βλάςτθςθ που 
εξζρχονται από τα όρια τθσ ιδιοκτθςίασ τουσ κλπ). Ρρόςτιμο : 50,00-100,00€ ανά μζτρο (m) 
 
21.2 Θ πλθμμελισ φροντίδα κακαριότθτασ ςε οριςμζνουσ ιδιωτικοφσ χϊρουσ ενδζχεται να τουσ 
μετατρζψει ςε εςτίεσ ρφπανςθσ, δυςοςμίασ και μόλυνςθσ τθσ γφρω περιοχισ με αυτονόθτουσ 
κινδφνουσ για τθ δθμόςια υγεία. Για το ςκοπό αυτό οι υπεφκυνοι πρζπει να μεριμνοφν για τθν 
αςφαλι φφλαξθ των ιδιοκτθςιϊν τουσ (περίφραξθ ακάλυπτων, επαρκισ αςφάλεια ακάλυπτων, 
επαρκισ αςφάλεια ειςόδων, παρακφρων, φεγγιτϊν, φωταγωγϊν κτλ). Ειδικότερα ιδιωτικά ι 
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δθμόςια κτίςματα που δεν κατοικοφνται δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκικεσ άχρθςτων 
υλικϊν. Τα παραπάνω πρζπει να κακαρίηονται από τα άχρθςτα ι άλλα αντικείμενα και να 
διατθροφνται κλειςτά ϊςτε να μθν αποτελοφν εςτίεσ ςυγκζντρωςθσ τρωκτικϊν, ηωϊν ι εντόμων. 
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο Διμοσ δφναται να ειδοποιεί εγγράφωσ ι ακόμα και με κυροκόλλθςθ τουσ 
υπεφκυνουσ του ακινιτου να προχωριςουν εντόσ προκεςμίασ (10) δζκα θμερϊν, από τθν 
παραλαβι ι κυροκόλλθςθ τθσ ειδοποίθςθσ, ςτον κακαριςμό τθσ ιδιοκτθςίασ τουσ με δικά τουσ 
ζξοδα και μζςα.  
Μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ, ο Διμοσ, αφοφ προθγουμζνωσ ζχει προθγθκεί 
διεξαγωγι ςχετικισ αυτοψίασ τθσ αρμόδιασ Υγειονομικισ Υπθρεςίασ κακϊσ και ενζργειεσ για τθν 
νομικι διερεφνθςθ του κζματοσ από τθν νομικι υπθρεςία του Διμου (πχ. εξακρίβωςθ νόμιμων 
ιδιοκτθτϊν, εξαςφάλιςθ ςχετικισ άδειασ του αρμόδιου Ειςαγγελζα, κλπ), προβαίνει ςτον 
κακαριςμό ακακάρτων ιδιωτικϊν ακινιτων και καταλογίηει όλεσ τισ ςχετικζσ δαπάνεσ ςε βάροσ των 
υπευκφνων, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθ διάταξθ του άρκρου 2 του παρόντοσ Κανονιςμοφ. 
Στουσ παραβάτεσ πλζον των προςτίμων που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ ςχετικισ 
Νομοκεςίασ κα επιβάλλεται πρόςτιμο 100,00 ζωσ 1.000,00€.  
 
21.3 Οι ςτεγαςμζνοι ι μθ κοινόχρθςτοι χϊροι πολυκατοικιϊν, εργοςταςίων και επιχειριςεων 
(ςτοζσ, πραςιζσ, αυλζσ κ.λ.π.) πρζπει να διατθροφνται κακαροί με τθ φροντίδα των υπευκφνων και 
με κάκε πρόςφορο μζςο, ακόμθ και αν τα απορρίμματα προζρχονται από τρίτουσ. Ο Διμοσ, κατά τθ 
διαδικαςία τθσ διάταξθσ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου του ιδίου άρκρου του παρόντοσ 
Κανονιςμοφ, μπορεί να προβαίνει ςτον κακαριςμό ακακάρτων κοινοχριςτων χϊρων και να 
καταλογίηει τισ ςχετικζσ δαπάνεσ κακαριςμοφ, απολφμανςθσ, περίφραξθσ και αςφάλιςθσ του 
χϊρου κ.λ.π. ςε βάροσ των υπευκφνων (ιδιοκτιτεσ, νομείσ, και επικαρπωτζσ), και όπωσ αυτοί 
περιγράφονται ςτθ διάταξθ του άρκρου 2 του παρόντοσ Κανονιςμοφ.  
21.4 Οι υπεφκυνοι (ιδιοκτιτεσ, νομείσ ι επικαρπωτζσ) για τθν τιρθςθ τθσ κακαριότθτασ οικοπζδων, 
οφείλουν να τα διατθροφν πάντοτε ελεφκερα από απορρίμματα. Ρροσ τοφτο οφείλουν να τα 
περιφράξουν (ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Γ.Ο.Κ ) και να προβαίνουν ςε περιοδικι κακαριότθτα 
και αποψίλωςθ ξερόχορτων και λοιπισ αγριοβλάςτθςθσ (ςφμφωνα και με το άρκρο 1 παρ.3 του Ρ.Δ 
τθσ 12-4-1929 «Διατάξεισ περιφράξεωσ οικοπζδων»). Οι παραπάνω υπεφκυνοι οφείλουν να 
διατθροφν τα ακίνθτά τουσ πάντοτε κακαρά, ακόμθ και όταν τρίτοι παρανόμωσ εναποκζτουν εντόσ 
αυτϊν απορρίμματα. Ρρόςτιμο 500,00 ζωσ 1.000,00€ϋ 
 
21.4.1 Σφμφωνα με τον Κτθριοδομικό Κανονιςμό (άρκρο 24 ΥΑ 3046/1989 – ΦΕΚ 59 Δϋ) και τον 
Κϊδικα βαςικισ Ρολεοδομικισ Νομοκεςίασ (ΡΔ 14/1999 – ΦΕΚ Δϋ 580), και λαμβάνοντασ επίςθσ 
υπόψθ τα άρκρα 104, 105,106 του Ειςαγωγικοφ Νόμου Αςτικοφ Κϊδικοσ και τα άρκρα 288, 281, 
200 Γενικϊν Αρχϊν Αςτικοφ Κϊδικοσ, για τθ ςυντιρθςθ, επιςκευι και ανακαταςκευι των 
πεηοδρομίων ευκφνονται οι ιδιοκτιτεσ τθσ ιδιοκτθςίασ, μπροςτά από τθν οποία βρίςκεται το 
πεηοδρόμιο. Συνεπϊσ, ο κακαριςμόσ του πεηοδρομίου από το χιόνι ι τα φφλλα περιζχεται μζςα ςτα 
πλαίςια τθσ ςυντιρθςθσ των πεηοδρομίων και τθσ υποχρζωςθσ των παρόδιων ιδιοκτθτϊν για τθ 
ςυνεχι, ελεφκερθ (ανεμπόδιςτθ) και αςφαλι κυκλοφορία των πεηϊν και ΑΜΕΑ ςε αυτά. Επομζνωσ, 
οι ιδιοκτιτεσ των οικιϊν ι οικοπζδων, οφείλουν να κακαρίηουν τακτικά το πεηοδρόμιο που 
βρίςκεται ζμπροςκεν και διατρζχει τθν ιδιοκτθςία τουσ. Επιπλζον, οφείλουν να διατθροφν το 
πεηοδρόμιο κακαρό από φφλλα, ξερά χόρτα, ςκουπίδια, χαλίκια, άμμο, φερτά υλικά, χιόνι, πάγο,  
και γενικά από οτιδιποτε μπορεί να προκαλζςει ατφχθμα ςε πεηό ι είναι εςτία μόλυνςθσ. Επίςθσ, 
αν ζχουν φυτά ι δζνδρα ςτθν ιδιοκτθςία τουσ, κα πρζπει τακτικά να κακαρίηουν τόςο το 
πεηοδρόμιο όςο και το οδόςτρωμα από τα πεςμζνα φφλλα και κλαριά ι τουσ καρποφσ των φυτϊν 
τουσ.  Γενικά υπάρχει θ κάτωκι διπλι διάκριςθ μεταξφ των αιτιϊν που δθμιοφργθςαν τθν εςτία 
ευκφνθσ και ορίηεται ότι: 

ΑΔΑ: ΩΥΝΗΩ9Π-Ο5Β



 56 

1) ςτθν περίπτωςθ που αιτία τθσ βλάβθσ ςτο πεηοδρόμιο είναι ζνα γεγονόσ που εκφεφγει τθσ 
ςφαίρασ ευκφνθσ του διμου , αρμόδιοσ είναι ο παρόδιοσ ιδιοκτιτθσ προσ αποκατάςταςθ του 
πεηοδρομίου που κείται ζμπροςκεν τθσ οικίασ του. Στθν περίπτωςθ αυτι που οι παρόδιοι 
ιδιοκτιτεσ δεν ςυντθροφν τα πεηοδρόμια όπωσ ορίηεται κατά τα ανωτζρω, τθ ςυντιρθςι τουσ 
αναλαμβάνει ο Διμοσ, και βεβαιϊνει τισ δαπάνεσ ςε βάροσ τουσ. Ρρόςτιμο 100,00 ζωσ 
500,00€ 
 
2) ςτθν περίπτωςθ όμωσ που θ βλάβθ ςτο πεηοδρόμιο προκλικθκε ζνεκα πρωκφςτερθσ 
επικίνδυνθσ ενζργειασ άλλων φορζων πχ ι του διμου διαμζςου των αρμοδίων οργάνων του ι 
άλλων φορζων όπωσ οργάνων τθσ ΕΥΔΑΡ ι τθσ ΔΕΘ που εκτζλεςαν εργαςίεσ για 
αποκατάςταςθ βλάβθσ ςε ςωλινεσ υπόγειουσ κάτω από τα πεηοδρόμια, τότε τθν ευκφνθ 
αποκατάςταςθσ τθν ζχει ο φορζασ εκτζλεςθσ ( διμοσ ι λοιποί φορείσ ) κακότι με τθν 
επζμβαςι τουσ δθμιοφργθςαν μία εςτία κινδφνου ϊςτε να κακιερϊνεται από τθν ςχετικι 
νομοκεςία θ ιδιαίτερθ νομικι τουσ υποχρζωςθ να "διορκϊςουν" τθ ηθμία που ζκαναν. Στθν 
περίπτωςθ αυτι που οι αρμόδιοι φορείσ που προκάλεςαν βλάβεσ ςτα πεηοδρόμια όπωσ 
ορίηεται κατά τα ανωτζρω, ι ςυναφείσ βλάβεσ αυτϊν και δεν αποκατζςτθςαν το ςθμείο ι τθν 
περιοχι επζμβαςισ τουσ τότε αναλαμβάνει ο Διμοσ, και βεβαιϊνει τισ δαπάνεσ ςε βάροσ 
τουσ. Ρρόςτιμο 100,00 ζωσ 3.000,00€ 

 
21.5 Σε επείγουςεσ περιπτϊςεισ, που ο κίνδυνοσ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τθν ζλλειψθ 
κακαριότθτασ ςε κάποιον ιδιωτικό χϊρο είναι άμεςοσ και επικείμενοσ, ο Διμοσ με μόνθ τθν 
αυτοψία τθσ αρμόδιασ Υγειονομικισ Υπθρεςίασ και τθν άδεια του αρμόδιου Ειςαγγελζα, μπορεί να 
προχωριςει ςτον κακαριςμό του ςυγκεκριμζνου χϊρου φςτερα από (1) μια και μόνθ ειδοποίθςθ 
των υπευκφνων με κυροκόλλθςθ και άπρακτθ πάροδο 24/ωρθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 
Ρρόςτιμο 100,00 ζωσ 1.000,00€ 

21.6 Ο Διμοσ, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ του παρόντοσ άρκρου 21 αλλά και γενικότερα του παρόντοσ 
κανονιςμοφ, δφναται να ειδοποιεί τθλεφωνικϊσ ι/και γραπτϊσ και με κάκε άλλο πρόςφορο μζςο 
τουσ υπεφκυνουσ για να προβοφν ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ κακαριςμοφ (εντόσ εφλογθσ προκεςμίασ 
και πάντωσ όχι πζραν των 10 θμερϊν) των πάςθσ φφςεωσ ιδιοκτθςιϊν τουσ, ςφμφωνα με τθ 
διαδικαςία τθσ ανωτζρου παραγράφου 21.2 του Κανονιςμοφ. Ειδικότερα οι υπόχρεοι, 
υποχρεοφνται πριν τθν ζναρξθ τθσ αντιπυρικισ περιόδου κάκε ζτουσ αλλά και τθ διάρκεια αυτισ να 
προβαίνουν ςε περιοδικοφσ κακαριςμοφσ των πάςθσ φφςεωσ ιδιοκτθςιϊν τουσ. 

Μζροσ Β. Κακαριότθτα οικοπζδων. 

21.7 Σφμφωνα με το άρκρο 26 του Ν. 3852/2010, ςτισ αρμοδιότθτεσ του Διμου προςτίκεται «θ 
μζριμνα, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ πυροςβεςτικζσ διατάξεισ, για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων 
κακαριςμοφ, από τουσ ιδιοκτιτεσ, νομείσ, και επικαρπωτζσ, των οικοπεδικϊν και λοιπϊν 
ακάλυπτων χϊρων, που βρίςκονται εντόσ πόλεων, κωμοπόλεων και οικιςμϊν και ςε απόςταςθ 
μζχρι 100 μζτρων από τα όριά τουσ, κακϊσ και θ υποχρζωςθ αυτεπάγγελτου κακαριςμοφ από τουσ 
διμουσ, ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ των υπόχρεων. Σε βάροσ εκείνων που δεν 
ςυμμορφϊνονται επιβάλλεται πρόςτιμο πενιντα (50) λεπτϊν, ανά τετραγωνικό μζτρο του οικείου 
χϊρου, το οποίο και αποτελεί ζςοδο του οικείου διμου, βεβαιοφται εισ βάροσ τουσ θ ιςόποςθ 
ςχετικι δαπάνθ του διμου προσ κακαριςμό…». Οι ποινζσ που περιγράφονται ςτο παρόν άρκρο 
επιβάλλονται ανεξάρτθτα από τυχόν άλλεσ προβλεπόμενεσ διοικθτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ πυροςβεςτικζσ διατάξεισ. 

21.8 Ο Διμοσ, εφ’ όςον διαπιςτωκεί παράβαςθ των παραπάνω διατάξεων, ειδοποιεί με κάκε 
πρόςφορο μζςο τουσ ιδιοκτιτεσ ορίηοντασ δεκαιμερθ προκεςμία ςυμμόρφωςθσ. Εάν θ προκεςμία 
παρζλκει άπρακτθ τότε παρεμβαίνει και αποκακιςτά τθν κακαριότθτα και τθν αςφάλεια του 
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οικοπζδου, καταλογίηοντασ πλζον του προςτίμου και όλεσ τισ ςχετικζσ δαπάνεσ κακαριςμοφ, 
απολφμανςθσ, περίφραξθσ και αςφάλιςθσ του χϊρου κ.λ.π. ςε βάροσ των υπευκφνων, όπωσ αυτοί 
περιγράφονται ςτθ διάταξθ του άρκρου 2 του παρόντοσ Κανονιςμοφ.  
 
Άρκρο 22: Τπαίκριο και ςτάςιμο εμπόριο  
22.1 Μικροπωλθτζσ – Καντίνεσ - Ρερίπτερα: Οι μικροπωλθτζσ, οι ιδιοκτιτεσ και εκμεταλλευτζσ 
περιπτζρων και οι ιδιοκτιτεσ καντινϊν, που αςκοφν τισ δραςτθριότθτεσ τουσ εντόσ των ορίων 
ευκφνθσ του Διμου, ανεξάρτθτα από τον φορζα που τουσ ζχει χορθγιςει τθν άδεια αςκιςεωσ του 
επαγγζλματοσ και τθν άδεια κατάλθψθσ κοινόχρθςτου χϊρου οφείλουν:  
Α. Να τθροφν τον χϊρο γφρω από τον πάγκο, τθν καντίνα ι το περίπτερο τουσ κακαρό πρόςτιμο: 
50,00€  
Β. Οι μικροπωλθτζσ να αποςφρουν τουσ πάγκουσ, τισ καντίνεσ και κάκε πρόςκετθ καταςκευι από το 
χϊρο εργαςίασ, μετά τθ λιξθ τθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ, ϊςτε να είναι δυνατόσ ο γενικόσ 
κακαριςμόσ τθσ περιοχισ και να μθν μετατρζπονται οι χϊροι αυτοί ςε εςτίεσ μόλυνςθσ .Ρρόςτιμο: 
50,00€  
Γ. Να διακζτουν ειδικό μζςο ι μζςα, ανάλογα με τισ ανάγκεσ, για τθν προςωρινι αποκικευςθ 
μικροαπορριμμάτων για τουσ ίδιουσ και τουσ πελάτεσ τουσ. Τα μζςα αυτά κα πρζπει να 
διατθροφνται κακαρά με ευκφνθ των υπευκφνων τουσ. Ρρόςτιμο: 50,00€  
Δ. Να μθν εναποκζτουν ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ υπολείμματα προϊόντων, άδειεσ ςυςκευαςίεσ 
και άλλα είδθ που δυςχεραίνουν τον γενικό κακαριςμό, τθν κίνθςθ των πολιτϊν και των μζςων 
κακαριότθτασ. Τα απορρίμματα και οι άδειεσ ςυςκευαςίεσ κα οδθγοφνται με ιδία ευκφνθ ςτο 
πλθςιζςτερα μζςο προςωρινισ αποκικευςθσ του Διμου .Ρρόςτιμο: 50,00€  
 
Άρκρο 23: Μεταφορά και φορτοεκφόρτωςθ αντικειμζνων  
23.1 Πλα τα φορτθγά αυτοκίνθτα και γενικά τα μεταφορικά μζςα που μεταφζρουν χϊμα, άμμο, 
αςβζςτθ, ςκυρόδεμα, ι γενικά υγρό ι ξθρό φορτίο, πρζπει να  ζχουν το φορτίο τουσ πλιρωσ 
καλυμμζνο με μουςαμά ι άλλο κατάλλθλο μζςο προςταςίασ ϊςτε να αποκλείονται κίνδυνοι 
διαρροισ ι διαςποράσ αυτοφ και να μεριμνοφν ϊςτε να μθν υπάρχει υπερφόρτωςθ τουσ που κα 
μποροφςε να οδθγιςει ςε υπερχείλιςθ και ρφπανςθ του Διμου. 
Ρρόςτιμο : 150,00-300,00€  
23.1.1 Πλα τα παραπάνω φορτθγά αυτοκίνθτα που είναι πικανόν να προκαλζςουν ρφπανςθ ςτουσ 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ όπου ςτακμεφουν (π.χ. κατά τθν εκκίνθςθ τουσ) υποχρεοφνται να μεριμνοφν 
για τθν αποτροπι τθσ ρφπανςθσ του οδοςτρϊματοσ. Ρρόςτιμο:100,00€ 23.2 Τα οποιαςδιποτε 
μορφισ απορρίμματα που παράγονται κατά τθν φορτοεκφόρτωςθ εμπορευμάτων πρζπει να 
περιςυλλζγονται αμζςωσ από τουσ υπευκφνουσ (μεταφορζασ και υπεφκυνοσ του καταςτιματοσ ι 
τθσ επιχείρθςθσ) μετά το τζλοσ κάκε εργαςίασ, Στθν περίπτωςθ αμζλειασ θ κακαριότθτα διεξάγεται 
από τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ του Διμου και τα ζξοδα κακαριςμοφ, όπωσ αυτά κα προκφπτουν 
κάκε φορά κα καταλογίηονται ςτουσ υπευκφνουσ. Οι παραβάτεσ τιμωροφνται με πρόςτιμο 50,00€ 
που ςε περίπτωςθ υποτροπισ εντόσ ζτουσ το πρόςτιμο διπλαςιάηεται  
 
Άρκρο 24: Διζλευςθ αγροτικϊν οχθμάτων 24.1 Οι υπεφκυνοι αγροτικϊν οχθμάτων που κινοφνται 
εκτόσ δακτυλίου πόλθσ ι ςτα Τοπικά Διαμερίςματα, με φορτίο ι όχι που μεταφζρουν διάφορα 
αγροτικά προϊόντα κα πρζπει να λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ για τθν αποτροπι 
ρφπανςθσ του οδοςτρϊματοσ από ι με αιτία τα μεταφερόμενα προϊόντα τουσ ι από χϊματα και 
λάςπεσ που μεταφζρονται από τουσ τροχοφσ των οχθμάτων, τιμωροφνται με πρόςτιμο : 300,00 € 
και αν θ παράβαςθ επαναλαμβάνεται με 600  €, 1.200 € κ.ο.  
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Άρκρο 25: Προςταςία Δαςϊν – Ακτϊν  
25.1. Για τθν προςταςία του δάςουσ απαγορεφεται το άναμμα φωτιάσ για οποιοδιποτε λόγο από 
ιδιοκτιτεσ οικοπζδων ι εκτάςεων κατά το χρονικό διάςτθμα (ςυνικωσ) από 1θ Μαΐου  ζωσ 31 
Οκτωβρίου του ίδιου ζτουσ. Άδειεσ καφςθσ κατά περίπτωςθ δφναται να χορθγεί θ κατά τόπουσ 
Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάςτθμα. Οι παραβάτεσ κα 
αντιμετωπίςουν, τισ ςυνζπειεσ που απορρζουν από τισ ιςχφοντεσ πυροςβεςτικζσ διατάξεισ και 
πρόςτιμο 200,00€-500,00 ευρϊ από το Διμο που ςε περίπτωςθ υποτροπισ τριπλαςιάηεται.  
25.2. Οι κακαρζσ ακτζσ και γενικότερα οι παραλιακοί χϊροι είναι επίςθσ ςθμαντικότατοσ 
παράγοντασ ιςορροπίασ του οικοςυςτιματοσ. Είναι απαραίτθτο λοιπόν να δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ 
ςτθν κακαριότθτα αυτϊν και να απαγορευτεί αυςτθρά κάκε δραςτθριότθτα που δθμιουργεί 
επιβάρυνςθ και ρφπανςθ των ακτϊν του Διμου μασ. 
Οποιαδιποτε μορφι άναρχθσ ανκρϊπινθσ παρζμβαςθσ (π.χ. άναμμα φωτιάσ ςτον αιγιαλό , 
τροχόςπιτα , ςκθνζσ , αμάξια , λφματα ,κακαριςμόσ ψαριϊν , απορρίμματα , προςζγγιςθ ςκφλων 
και λοιπϊν ηϊων , ωσ και χριςθ ςαμπουάν ςτα ντουσ τθσ παραλίασ κλπ.) τιμωρείται με πρόςτιμο 
100,00-200,00€ που ςε περίπτωςθ υποτροπισ τριπλαςιάηεται . 
 
Άρκρο 26: Κακαριςμόσ αυλάκων άρδευςθσ Οι Δθμότεσ υποχρεοφνται να προβαίνουν ςτον 
κακαριςμό των αυλάκων του αρδευτικοφ δικτφου ςτα όρια τθσ ιδιοκτθςίασ τουσ. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ, τα ςχετικά πρόςτιμα προβλζπονται από τον αντίςτοιχο Κανονιςμό. (άρκρο 8 & 10, 
Κανονιςμοφ Άρδευςθσ ΑΔΑ:45Ψ9Ω9Ρ-ΔΨΔ) 
 
Άρκρο 27: Ηϊα ςυντροφιάσ και λοιπά οικόςιτα  
27.1 Οι ιδιοκτιτεσ ι οι ςυνοδοί κατοικίδιων ηϊων είναι υποχρεωμζνοι να κακαρίηουν άμεςα τα 
περιττϊματα και τισ ακακαρςίεσ των ηϊων τουσ όταν από αυτά ρυπαίνονται κοινόχρθςτοι χϊροι και 
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδικι χαρά ι άλλο κοινόχρθςτο χϊρο που φιλοξενεί παιδιά, αυλζσ ι 
ειςόδουσ ςχολείων, βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν, προαφλια εκκλθςιϊν ι δθμόςια κτίρια, τιμωρείται 
με πρόςτιμο 100,00-500,00€  
 
Άρκρο 28: Βοςκι Ηϊων Απαγορεφεται θ βοςκι ηωϊν εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν τθσ πόλθσ και 
των Τοπικϊν Διαμεριςμάτων όπωσ ςε οικόπεδα, άλςθ και γενικά ςε χϊρουσ όπου ηει ανκρϊπινοσ 
πλθκυςμόσ, τιμωρείται με πρόςτιμο 100,00-500,00€  
 
Άρκρο 29: Διαχείριςθ και τελικι διάκεςθ αμιάντου  
29.1 Απαγορεφεται θ ανεξζλεγκτθ διάκεςθ μπαηϊν και υλικϊν που προζρχονται από τισ εργαςίεσ 
αφαίρεςθσ, κατεδάφιςθσ, επιςκευϊν και ςυντιρθςθσ αμιαντοφχων υλικϊν , τιμωρείται με 
πρόςτιμο 500,00-2.000,00€ Ρζραν του ανϊτερου προςτίμου ο παραβάτθσ υποχρεοφται ςτθν 
απομάκρυνςθ και αςφαλι μεταφορά και διάκεςθ των αμιαντοφχων υλικϊν μζςω εταιρειϊν που 
κατζχουν ςχετικι άδεια μεταφοράσ προσ νομίμουσ λειτουργοφντοσ χϊρουσ απόκεςθσ αμιάντου ι 
επικίνδυνων αποβλιτων. 
29.2 Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κατεδάφιςθσ ι ςυντιρθςθσ, οι εργοδότεσ οφείλουν να 
καταρτίηουν ςχζδιο εργαςίασ, να λαμβάνουν όλα τα μζτρα υγιεινισ και αςφαλείασ ςε εφαρμογι 
των διατάξεων του Ρ.Δ 212/2006 ( ΦΕΚ 212/Α/9-10-2006) και τθσ οδθγίασ 2003/18/ΕΚ. Τα 
αμιαντοφχα υλικά κα πρζπει να αφαιροφνται από κτίρια και εγκαταςτάςεισ υπό ελεγχόμενεσ 
ςυνκικεσ και ςτθ ςυνζχεια να ςυλλζγονται, να αποκθκεφονται και να απορρίπτονται ωσ επικίνδυνα 
απόβλθτα (Κ.Υ.Α 8668/2007 <<Ζγκριςθ Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Επικίνδυνων Αποβλιτων 
(ΕΣΔΕΑ)>> (ΦΕΚ 287Β/2/3/07) 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΚΣΕΛΕΘ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ  ΕΡΓΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 
ΚΟΙΝΘ ΩΦΕΛΕΙΑ 
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Άρκρο 30: Κακαριότθτα κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν και εργαςιϊν κοινωφελϊν 
οργανιςμϊν 
30.1 Το κεφάλαιο αυτό αφορά κάκε είδουσ οικοδομικζσ εργαςίεσ που εκτελοφνται από ιδιϊτεσ ι 
φορείσ του δθμοςίου (ανζγερςθ νζων οικοδομϊν, προςκικεσ, επιςκευζσ, ανακαινίςεισ, 
κατεδαφίςεισ, λοιπζσ οικοδομικζσ εργαςίεσ), κακϊσ και κάκε εργαςία που πραγματοποιείται από 
οργανιςμοφσ κοινισ ωφζλειασ ι εργολάβουσ δθμοςίων και δθμοτικϊν ζργων, που εκτελοφνται ςε 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ςτα διοικθτικά όρια του Διμου. Θ αυκαίρετθ κατάλθψθ κοινόχρθςτου 
χϊρου γενικά χωρίσ τθν ζγγραφθ άδεια του Διμου τιμωρείται με χρθματικό πρόςτιμο βάςει του 
άρκρου 3 παρ. 8. Του Ν. 1080/80. 
30.1.1 Σε κάκε εκτελοφμενθ οικοδομικι εργαςία, με ευκφνθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, του 
επιβλζποντοσ μθχανικοφ και του αρμόδιου εργολάβου ςτο χϊρο του εργοταξίου πρζπει να 
υπάρχουν:  
α) Αντίγραφο τθσ κεωρθμζνθσ από τθν Αςτυνομία οικοδομικισ άδειασ.  
β) Ρινακίδα που προβλζπεται από το Νόμο με τον αρικμό τθσ αδείασ και τθν θμερομθνία ζκδοςισ 
τθσ.  
γ) Άδεια από το Διμο για τθν κατάλθψθ του πεηοδρομίου ι οδοςτρϊματοσ, εφ’ όςον αυτά 
χρθςιμοποιοφνται για εναπόκεςθ υλικϊν κ.λ.π.  
30.1.2  Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τθν Τεχνικι υπθρεςία του Διμου τα εγκριμζνα από τθν 
Ρολεοδομία ςχζδια, οι παραπάνω υπεφκυνοι οφείλουν αμζςωσ να τα παρουςιάηουν, προκειμζνου 
να είναι εφικτόσ ο ζλεγχοσ των εκτελοφμενων καταςκευϊν.  
30.2 Σε κάκε περίπτωςθ οι υπεφκυνοι των ζργων οφείλουν να τθροφν όλα τα μζτρα υγιεινισ και 
αςφάλειασ των εργαηομζνων και διερχομζνων κακϊσ και τα μζτρα αςφαλείασ των οχθμάτων, να 
μθν παρακωλφουν τθν κυκλοφορία, να μθν δθμιουργοφν προβλιματα ςτθν λειτουργία τθσ πόλθσ 
και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα αποφυγισ κινδφνου διαςποράσ ι διαφυγισ ςτον 
περιβάλλον δομικϊν και αδρανϊν υλικϊν και κάκε είδουσ αχριςτων αντικειμζνων και αποβλιτων, 
τιμωρείται με πρόςτιμο 500,00€  
30.3 Ρριν από τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, οι παραπάνω υπεφκυνοι οφείλουν:  
α) Να κεωροφν τθν οικοδομικι άδεια από το Αςτυνομικό Τμιμα . 
β) Να εφοδιάηονται από το Διμο με άδεια κατάλθψθσ πεηοδρομίου - οδοςτρϊματοσ 
καταβάλλοντασ το αντίςτοιχο τζλοσ. Σε περίπτωςθ που δεν πρόκειται να γίνει κατάλθψθ του 
πεηοδρομίου, να υποβάλλουν ανάλογθ υπεφκυνθ διλωςθ, θ μθ υποβολι τθσ οποίασ τιμωρείται με 
πρόςτιμο 500,00€. 
γ) Να προςκομίηουν ςτο Διμο εγγυθτικι επιςτολι (το υπόδειγμα τθσ οποίασ κα χορθγεί ο Διμοσ) 
αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ ι του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων ποςοφ (€ 20) ευρϊ είκοςι 
ανά μζτρο μικουσ τθσ πρόςοψθσ, θ οποία και κα επιςτρζφεται ςτον ενδιαφερόμενο μετά τθν 
πλιρθ περαίωςθ των εργαςιϊν και εφ’ όςον δεν προκλικθκαν ηθμίεσ ςτουσ Δθμοτικοφσ χϊρουσ 
από τθν εκτζλεςθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν (π.χ. μπάηα, τςιμζντα ςτο πεηοδρόμιο και το 
οδόςτρωμα, άλλεσ φκορζσ ςτα πεηοδρόμια, παραλείψεισ πλακόςτρωςθσ πεηοδρομίου κ.λ.π.). Τα 
παραπάνω κα πιςτοποιοφνται από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου.  
30.3.1 Ο χϊροσ που εκτελοφνται οι οικοδομικζσ εργαςίεσ κα πρζπει να είναι περιφραγμζνοσ. Σε 
περίπτωςθ καταλιψεωσ πεηοδρομίου ι οδοςτρϊματοσ πρζπει να λαμβάνονται μζτρα για τθν 
προςταςία των πεηϊν και των οχθμάτων. Τα αδρανι υλικά που βρίςκονται επί του πεηοδρομίου 
πρζπει να εγκιβωτίηονται με μζςα προςταςίασ (μαδζρια, τςιμεντόλικουσ, ςάκουσ κλπ) για τθν 
αποφυγι τθσ διαςποράσ τουσ από νερά είτε από οποιαδιποτε άλλθ αιτία. Ρρόςτιμο 500,00€ 
30.3.2 Ελαφρά υλικά που παραςφρονται από τον αζρα (άμμοσ, μαρμαρόςκονθ, μπάηα κλπ) κα 
πρζπει να καταβρζχονται ςυχνά, ϊςτε να μθν παραςφρονται, το ίδιο ιςχφει και κατά τθν διάρκεια 
κατεδαφίςεων ι εκςκαφϊν. Ρρόςτιμο 500,00€ 
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30.3.3 Τα ςτερεά κινθτά υλικά που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν εκτζλεςθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν 
πρζπει να είναι κατά τρόπο αςφαλι ςτερεωμζνα για τθν πρόλθψθ ατυχιματοσ, τα δε 
περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρζπει να είναι πλιρθ και αςφαλι. Για τουσ ίδιουσ λόγουσ 
επιβάλλεται θ ςιμανςθ με ςχετικζσ ανακλαςτικζσ πινακίδεσ και θ τοποκζτθςθ αςπροκόκκινθσ 
ταινίασ όταν καταλαμβάνεται μζροσ οδοςτρϊματοσ θ δε ςιμανςθ κατά τθν νφχτα πρζπει να είναι 
φωτεινι, τιμωρείται με πρόςτιμο 500,00€ 
30.3.4 Ο ιδιοκτιτθσ κάκε νεοαναγειρόμενθσ οικοδομισ οφείλει να προβαίνει ςτθν τοποκζτθςθ 
ειδικοφ κάδου μθχανικισ αποκομιδισ (κοντζϊνερ) ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνο χϊρο, για τθν 
περιςυλλογι των μθ ανακυκλϊςιμων και των υπολοίπων οικοδομικϊν υλικϊν. Για τισ νζεσ 
οικοδομζσ ο ςχεδιαςμόσ του χϊρου αυτοφ και θ δζςμευςθ για τθν τιρθςθ τθσ παραπάνω 
υποχρζωςθσ κα πρζπει να είναι προαπαιτοφμενο για τθν ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ. Πταν θ 
κάλυψθ τθσ οικοδομισ δεν επιτρζπει τθν τοποκζτθςθ του κάδου εντόσ του οικοπζδου, ο κάδοσ 
αυτόσ μπορεί να τοποκετείται επί του πεηοδρομίου ι του οδοςτρϊματοσ, εφόςον εξαςφαλίηεται θ 
ομαλι και αςφαλισ διζλευςθ πεηϊν και οχθμάτων, κατόπιν αδείασ του Διμου και καταβολισ του 
τζλουσ κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου.  
Τα ανακυκλϊςιμα υλικά κα ςυλλζγονται και κα οδθγοφνται ςτουσ ειδικοφσ μπλε κάδουσ του 
Διμου. Μεγάλεσ ποςότθτεσ κα αποκθκεφονται επιμελϊσ και κα αποκομίηονται από ειδικό όχθμα 
του Διμου, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία εφόςον υπάρχει αυτι θ δυνατότθτα.  
Επίςθσ είναι υποχρεωτικι θ τοποκζτθςθ φορθτισ χθμικισ τουαλζτεσ εντόσ του οικοπζδου που 
εκτελοφνται οικοδομικζσ εργαςίεσ, για τισ ανάγκεσ των ςυνεργείων που απαςχολοφνται, εκτόσ εάν 
υπάρχει ιδθ μόνιμθ εγκατάςταςθ WC που πλθροί τουσ όρουσ υγιεινισ. Ανάλογεσ υποχρεϊςεισ 
αφοροφν και τισ οικοδομζσ ςτισ οποίεσ εκτελοφνται επιςκευαςτικζσ εργαςίεσ μεγάλθσ κλίμακασ. Οι 
ςχετικζσ δαπάνεσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον ιδιοκτιτθ τθσ οικοδομισ ι τον εργολάβο των 
εργαςιϊν. Ρρόςτιμο 500,00€ 
30.4 Σε περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν από οργανιςμοφσ κοινισ ωφζλειασ (Ο.Τ.Ε, Δ.Ε.Θ κλπ) για 
ςυντιρθςθ, επιςκευι δικτφου ι νζων παροχϊν, επιβάλλεται τιρθςθ των διατάξεων που 
προβλζπονται από τουσ Νόμουσ «περί εκτζλεςθσ Δθμοςίων Ζργων» (ςθμάνςεισ κλπ) κακϊσ και τισ 
διατάξεισ του Γενικοφ Οικοδομικοφ Κανονιςμοφ και του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ. 30.5 Σε καμία 
περίπτωςθ δεν κα αποτίκενται, οφτε και προςωρινά, προϊόντα εκςκαφισ ςτουσ δρόμουσ, αλλά κα 
φορτϊνονται και κα απομακρφνονται ταυτόχρονα με τθν εκςκαφι. Επίςθσ τα υλικά κα 
προςκομίηονται ςτον τόπο του ζργου όταν χρειάηονται, όχι νωρίτερα. Επίςθσ ζξω από τθν 
περίφραξθ του ζργου κα τθρείται ςχολαςτικι κακαριότθτα από χϊματα, λάςπεσ και 
μικροαπορρίμματα, με όποια μζςα κρικοφν απαραίτθτα για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςκοποφ (π.χ. 
ςκοφπιςμα, πλφςιμο κλπ) και με ςτόχο τθν αποφυγι, ζςτω και ςτιγμιαίασ ρφπανςθσ τθσ γφρω 
περιοχισ αλλά και τθσ μεταφοράσ ρφπων (κυρίωσ λάςπεσ και ςκόνεσ από τα διερχόμενα οχιματα) 
ςτον υπόλοιπο Διμο. Ρρόςτιμο 500,00€ 
30.6 Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου κα πρζπει άμεςα να γίνεται απομάκρυνςθ όλων των 
προϊόντων εκςκαφισ και των υπολοίπων άχρθςτων υλικϊν και να επαναφζρονται τα πράγματα 
ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ. Κατόπιν κα πρζπει να γίνεται ςχολαςτικι κακαριότθτα ςε όλθ τθν 
περιοχι που αυτό καλφπτει και επθρεάηει, τιμωρείται με πρόςτιμο 500,000€  
 
ΑΡΘΡΟ 31: Σα τζλθ για παροχι υπθρεςιϊν του παρόντοσ κανονιςμοφ περιλαμβάνουν: 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΤΟΥ ΡΑΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

1 Άρκρο 6 
περ.β2 

Ειδικό τζλοσ αποκομιδισ, το οποίο ορίηεται ςε (€) ευρϊ ανά κυβικό 
μζτρο ι ανά μονάδα αποκομιδισ 

2 Άρκρο 6 
περ.β5 

Τζλοσ χριςθσ κλαδοτεμαχιςτι - ελάχιςτθ χρζωςθ κα κακορίηεται 
εφάπαξ ςε ευρϊ (€) 

3 Άρκρο 6 παρεχόμενθ υπθρεςία (κρυμματιςμόσ κλαριϊν κλπ) κακορίηεται 
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περ.β6 εφάπαξ ωσ τζλοσ ςε (€) ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πρϊτθσ 
ϊρασ λειτουργίασ του ςυρόμενου μθχανιματοσ κρυμματιςμοφ 
ιτοι του κλαδοτεμαχιςτι) και κατόπιν θ χρζωςθ κακορίηεται ωσ 
τζλοσ ςε ευρϊ για κάκε επιπλζον ϊρα λειτουργίασ του 
μθχανιματοσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ ανά περίπτωςθ. 

4 Άρκρο 6 περ. γ Τζλοσ αποκομιδισ ογκωδϊν απορριμμάτων κακϊσ και το τζλοσ 
διάκεςθσ ανά ογκϊδεσ αντικείμενο (ανάλογα με το βάροσ του, το 
είδοσ του κτλ.) 

5 Άρκρο 7 περ.7 Τζλοσ ανταποδοτικό ςε χριςτεσ ι ενοικιαςτζσ χϊρων  

6 Άρκρο 30.3.4 Τζλοσ κατάλθψθσ κοινόχρθςτου χϊρου 

 
Σα ανωτζρω προβλεπόμενα τζλθ αποκομιδισ ι παροχισ υπθρεςιϊν κακϊσ επίςθσ και το τζλοσ 
διάκεςθσ κα κακορίηονται και εξειδικεφονται κατά περίπτωςθ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου και εφόςον αυτό δεν απαγορεφεται από ειδικότερεσ διατάξεισ ι υπουργικζσ 
αποφάςεισ (π.χ. νομοκεςία για τα ιατρικά απόβλθτα, κλπ). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 32 :Γενικι διάταξθ, μθ προβλεφκείςεσ περιπτϊςεισ 
 
Ρεριπτϊςεισ ρφπανςθσ οι οποίεσ δεν ζχουν προβλεφκεί ςτον κανονιςμό αυτό, κα αντιμετωπίηονται 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και με τθν επιβολι προςτίμου από 100,00 ζωσ 2000,00 ΕΥΩ, 
ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ ρφπανςθσ, το οποίο ςε περίπτωςθ υποτροπισ τριπλαςιάηεται (για τθν 
ίδια παράβαςθ). Ο ρυπαίνων κα υποχρεϊνεται επίςθσ ςτθν επαναφορά του περιβάλλοντοσ ςτθν 
πρότερθ κατάςταςθ επιβαρυνόμενοσ με τθν απαιτοφμενθ προσ τοφτο δαπάνθ. Εάν για 
οποιονδιποτε λόγο δεν ςυμμορφωκεί ςτα παραπάνω, τότε τθν αποκατάςταςθ κα κάνει ο Διμοσ 
χρεϊνοντασ με το αντίςτοιχο ποςό τον ρυπαίνοντα. 
 
ΑΡΘΡΟ 33: Επιβολι κυρϊςεων  
 
Γενικά: Θ επιβολι προςτίμων είναι υποχρεωτικι από τον παρόντα Κανονιςμό, για τα αρμόδια 
όργανα του άρκρου 2, τα οποία με απόφαςι τουσ κακορίηουν μόνο το φψοσ τουσ και 
ςυγκεκριμζνα : 

 Ρρόςτιμο μζχρι 1.000,00 € με απόφαςθ του Δθμάρχου ι του Αντιδθμάρχου (εφόςον του 
ζχει παραχωρθκεί θ αρμοδιότθτα κακαριότθτασ και τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ μόλυνςθσ του 
περιβάλλοντοσ). 

 Ρρόςτιμο από 1.000,00 ζωσ 2.000,00 € με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. 

 Ρρόςτιμο άνω των 2.000,00 € με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ι όπωσ 
προβλζπονται από τισ αντίςτοιχεσ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 
1. Οι παραβάςεισ του κανονιςμοφ να βεβαιϊνονται με εκτελεςτζσ πράξεισ βεβαίωςθσ των ανωτζρω 
αρμοδίων οργάνων ςτουσ οποίουσ ανατίκεται θ αρμοδιότθτα αυτι από τθν ψιφιςθ του παρόντοσ 
κανονιςμοφ. Με τισ ίδιεσ ωσ άνω πράξεισ βεβαιϊςεισ παραβάςεων κα επιβάλλονται ςτουσ 
παραβάτεσ και τα προβλεπόμενα από τον Κανονιςμό πρόςτιμα.  
2. Ο παραβάτθσ εφόςον επικυμεί, μπορεί να αςκιςει ζγγραφεσ αντιρριςεισ κατά τθ εκτελεςτείσ 
πράξεισ-βεβαίωςθσ των αρμοδίων οργάνων εντόσ πζντε ( 5 ) εργάςιμων θμερϊν από τθν λιψθ τθσ 
ζκκεςθσ βεβαίωςθσ τθσ παράβαςθσ ςτον αρμόδιο Αντιδιμαρχο , ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
αποφαςίςει επί των αντιρριςεων εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν υποβολι των 
αντιρριςεων.  
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3. Αν ο παραβάτθσ δεν αςκιςει αντιρριςεισ ι αν οι αςκθκείςεσ αντιρριςεισ απορριφκοφν, είναι 
υποχρεωμζνοσ να καταβάλλει το επιβλθκζν πρόςτιμο ςτο Ταμείο του Διμου, εντόσ δζκα ( 10 ) 
θμερϊν από τθ βεβαίωςθ - επιβολι του και  
4. κατά τθσ απόφαςθσ επιβολισ προςτίμου μπορεί να αςκθκεί προςφυγι ενϊπιον του Διοικθτικοφ 
Δικαςτθρίου, εντόσ εξιντα ( 60 ) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 34 υνεργαςία με τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ 
Οι εργαηόμενοι ςτον Τομζα Ρεριβάλλοντοσ - Κακαριότθτασ του Διμου επιτελοφν από όλεσ τισ 
υπθρεςίεσ του Διμου το πιο δφςκολο ζργο. 
Κάκε δθμότθσ ι πολίτθσ ζχει υποχρζωςθ να προβαίνει ςε ςυςτάςεισ ςε εκείνουσ τουσ ςυνδθμότεσ 
του που παραβιάηουν τισ διατάξεισ κακαριότθτασ του παρόντοσ κανονιςμοφ και να  
γνωςτοποιεί ςτισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Διμου (γραπτϊσ ι προφορικϊσ) τισ παραβιάςεισ που 
υποπίπτουν ςτθν αντίλθψι του, ϊςτε να λαμβάνονται τα απαραίτθτα μζτρα για τθν υγεία και 
αςφάλεια των δθμοτϊν και το γενικότερο δθμόςιο ςυμφζρον. Στθν περίπτωςθ που ο 
καταγγελλόμενοσ ςτραφεί εναντίον του καταγγζλλοντοσ κατόπιν ηθτθμάτων που αφοροφν ι 
απορρζουν από τον παρόντα κανονιςμό ο Διμοσ δφναται να τον προςτατζψει με κάκε πρόςφορο 
μζςο κατά περίπτωςθ διότι θ κακαριότθτα του Διμου είναι υπόκεςθ όλων.  
 
ΑΡΘΡΟ 35 
Ζναρξθ ιςχφοσ  
Ο  παρϊν  Κανονιςμόσ  ιςχφει  αμζςωσ  μετά τθν  ζγκριςθ και δθμοςίευςι του, όπωσ προβλζπει ο 
Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων (Ν. 3463/06, ΦΕΚ Α’ 114/8.6.2006). 
Με τθν ψιφιςθ και εφαρμογι του παρόντοσ Κανονιςμοφ,  καταργείται κάκε προθγοφμενοσ και 
κάκε απόφαςθ που δεν είναι ςφμφωνθ  με αυτόν. 

 

 

 

Θ παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ.  22/2021 
Συντάχκθκε και υπογράφεται 

      O Ρρόεδροσ     Τα Μζλθ 
 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
 

ΜΙΧΑΘΛ ΔΡΑΛΘ  

ΑΔΑ: ΩΥΝΗΩ9Π-Ο5Β
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