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ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ   
ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ-ΒΟΥΑ   
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ                                                     

 

                 Α Π Ο  Π Α  Μ Α    
           

Από ηο πρακηικό  ηης 3ης / 30 ΜΑΡΣΙΟΤ 2021 ζσνεδρίαζης 
ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής 

ηοσ Γήμοσ Βέλοσ - Βότας 
 

              Αριθμός Απόθαζης:    5/2021 

                  ΘΔΜΑ : Διζήγηζη ζτεδίοσ κανονιζμού Καθαριόηηηας ηοσ Γήμοσ Βέλοσ- 

Βότας. 

   

    ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 30η  ηνπ κελόο Μαρηίοσ ηνπ έηνπο 2021 

εκέξα Σρίηη  θαη ώξα 11.30 π.μ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ 

Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 2005/26.03.2021  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη γλσζηνπνηήζεθε 

ζηα κέιε εκπξόζεζκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρύεη γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ ήηαλ 

παξόληα πέληε (5),  ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

                 Παρόνηες                                                                           Απόνηες 
 

1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)    ηακπεδάθεο Παλαγηώηεο 

2. Ράπηεο Θεόδσξνο                 Παλαγηώηεο Θαηζηθώιεο 

3. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο 

4. Θαιιίξε Καξία  

5. Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

 
  Σηη ζςνεδπίαζη κλήθηκε νόμιμα και παπαβπέθηκε ο Ππόεδπορ ηηρ Κοινόηηηαρ Χαλκείος κ. 

Μπακιπηζήρ Εμμανοςήλ, ο οποίορ αποσώπηζε μεηά ηο ππώηο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ. 

         
        Ο Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 2ο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ εηζήγεζε 

ζρεδίνπ θαλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη έζεζε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηεο δ/λζεο πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ: 

 

ΘΔΜΑ : «Καηάξγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο θαη ςήθηζε λένπ». 

ΥΔΣ. : 

1. Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο (ΑΓΑ: 45Φ9Χ9Π-06Τ) 

2. Σελ ππ’αξηζ. 9976/20-11-2020 θαη ηελ απφ 23-02-2021 εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο 
καο 

Παξαθαινχκε φπσο ηεζεί ε παξνχζα εηζήγεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνο ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθήο 
απφθαζεο. 

 

Έρνληαο ππφςε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 ΦΔΚ 114/8-9-2006 
«Κψδηθαο Γήκσλ & Κνηλνηήησλ», θαζψο θαη ηνπ Ν. 3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 
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Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην αλσηέξσ ζρεηηθφ πξνηείλεηαη 
ν Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο σο αθνινχζσο: 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ  ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ 
 
ΒΑΗΚΟ ΝΟΜΗΚΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 

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

 

 Τπ. Αξηζκφ Ζ.Π.13588/725/2006 Κ.Τ.Α. <<Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ 
απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ <<γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα >> ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991.(Φ.Δ.Κ. 383 Β/28/03/06). 

 

 Κ.Τ.Α. Ζ.Π. 37591/2031/2003 <<Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ηαηξηθψλ απνβιήησλ απφ πγεηνλνκηθέο 
κνλάδεο>>. 

 

 Ν. 2939/2001 (Φ.Δ.Κ. Α’ 179/2001) <<πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπψλ θαη άιισλ 
πξντφλησλ. Ίδξπζε Δλαιιαθηηθνχ Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.)>>. 

 

 Ν.3463/06 (Φ.Δ.Κ. Α’ 114/2006) Νένο Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο Ν.1892/1990 (Φ.Δ.Κ. Α’101 /31-
07-90) άξζξν 18 <<Φχιαμε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ρψξσλ απνξξηκκάησλ>>.  

 

 Ν. 2946/2001 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 224/8-10-01) ‘’Τπαίζξηα Γηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο’’ 

 

 ΠΓ 116/2004, ‘’Μέηξα, 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/ΔΚ’’ γηα ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο’’ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο επηεκβξίνπ 2000 
(Φ.Δ.Κ. 81/5-3-2004)  

 

 ΠΓ 212/2006, ‘’Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε 
κε ηελ νδεγία 83/477/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 91/382/ΔΟΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ θαη ηελ νδεγία 2003/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ  

 

 Τπ. αξηζκ. 8668/2007 Κ.Τ.Α ‘’Έγθξηζε Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ)’’  
Φ.Δ.Κ. Β’ 287/2-3-07 

 

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

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

 Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. Α 87/2010) άξζξν 94 παξάγξαθνο 26 ‘Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο’’ 
 

 Νφκνο 4042/2012 (Φ.Δ.Κ. 24/Α/13-2-2012) : Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο - Δλαξκφληζε κε ηελ 
νδεγία 2008/99/ΔΚ - πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ - Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 
2008/98/ΔΚ - Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 

 

 Νφκνο 4555/2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο 
Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 
Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η]» 

 

 Σνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο. Δ. Τ )ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ B 622/26.02.2019) 
 

 Σν Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (Σ..Γ.Α.) ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο 
(ΑΓΑ: 6Δ75Χ9Π-6Χ8), 

 

 Σν αλαζεσξεκέλν Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ  
(Σ..Γ.Α.) ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο (ΑΓΑ: ΦΒ9ΡΧ9Π-ΣΔΣ), 
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 Σα άξζξα 84 θαη 95 παξ.β ηνπ Ν.4685/2020 – Φ.Δ.Κ. 92/Α/7-5-2020 (Δθζπγρξνληζκφο πεξηβαιινληηθήο 
λνκνζεζίαο, ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ησλ Οδεγηψλ 2018/844 θαη 2019/692 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ινηπέο δηαηάμεηο).  

 

 Σν Πεξηθεξεηαθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ – Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (Π.Δ..Γ.Α) 
 

 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Οηθ. 51373/4684/2015 – Φ.Δ.Κ. 2706/Β/15-12-2015 Κχξσζε ηνπ Δζληθνχ 
ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ) θαη ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο 
Απνβιήησλ. 
 

 Σελ έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (Δ..Γ.Α.) θαη ηηο θαηεπζχλζεηο απηνχ. Πξάμε 
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 39 ηεο 31.8.2020 – Φ.Δ.Κ. 185/Α/29-9-2020 
 

 
 
Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 
Ζ θαζαξηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ,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. 
Με 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. 

 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 Καλνληζκνχ 
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 Πεξηβάιινληνο - Σκήκα Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο (Αληηδήκαξρνο, πξντζηάκελνη, 
ππάιιεινη θαζαξηφηεηαο θ.ι.π.), β) ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο (εθφζνλ ππάξρεη), γ) νη πξφεδξνη θαη νη 
ζπκκεηέρνληεο αηξεηνί πκβνχιην θάζε Σνπηθήο Κνηλφηεηαο αιιά θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, γηα ηε δηαπίζησζε θαη 
ηελ βεβαίσζε εγγξάθσο ησλ παξαβάζεσλ (εληφο ησλ εδαθηθψλ νξίσλ απηήο) θαη δ) ηα αληίζηνηρα φξγαλα ηεο 
Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (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.  
Οη 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 Πεξηβάιινληνο 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 
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ επηβνιή ησλ αληίζηνηρσλ πξνζηίκσλ.   
Σν έξγν ησλ Γεκνηηθψλ Οξγάλσλ ζπλεπηθνπξείηαη θαηά πεξίπησζε θαη απφ:  
- Σα Κξαηηθά Τγεηνλνκηθά Όξγαλα 
- Σα Αζηπλνκηθά Όξγαλα 
- Σα Ληκεληθά Όξγαλα 
- Σα 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) 
Οη 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. 
Ο 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. 
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Ζ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο αθνξά:  
 Όιεο ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, ζπιιφγνπο, ζσκαηεία, νξγαλψζεηο, επαγγεικαηίεο θαη ηερληθά ζπλεξγεία πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κφληκα ή δξαζηεξηνπνηνχληαη πξνζσξηλά εληφο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ. 
 Σνπο ηδηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηέο επηρεηξήζεσλ, θαηαζηεκάησλ, νηθνδνκψλ, αθηλήησλ, νηθνπέδσλ.  
 Πσιεηέο Λατθψλ 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: Πξνζδηνξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε ησλ απνξξηκκάησλ  
Χο 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. 
Σα ζηεξεά απφβιεηα πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα ΗΑ θαη ΗΒ ηνπ άξζξνπ 24 ηεο ΚΤΑ 69728/824 
(ΦΔΚ.Β 358/96). Χο 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 ΚΤΑ κε 
νλνκαηνινγία αλαθνξάο 20.00.00. Απφ απηά εμαηξνχληαη ηα απφβιεηα πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ίδηα νλνκαηνινγία θαη 
ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, πνπ έρεη πηνζεηεζεί κε ηελ απφθαζε 94/904 Δ. 
Κ.  
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ηα απφβιεηα ηαμηλνκνχληαη ζε:  

 ΓΖΜΟΣΗΚΑ (ΑΣΗΚΑ) 

 ΔΗΓΗΚΑ  

 ΣΟΞΗΚΑ –ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ  

 ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ θαη 

 ΑΝΑΚΤΚΛΧΗΜΑ 
 
3.1 Σα δεκνηηθά (αζηηθά) απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ:  
Α) Δζσηεξηθά απνξξίκκαηα πξνεξρφκελα απφ νηθίεο, θαηαζηήκαηα, γξαθεία, βηνκεραληθνχο, βηνηερληθνχο θαη 
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, λνζνθνκεία, ηδξχκαηα, εθθιεζίεο, ζρνιεία θαη γεληθά απφ θάζε ρψξν φπνπ εθδειψλνληαη 
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, πιελ ησλ ακέζσο παξαθάησ πεξηπηψζεσλ κε ζηνηρεία (Β) θαη (Γ). 
Β) Δμσηεξηθά απνξξίκκαηα, νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη πξνέιεπζεο, ηα νπνία θείληαη ζε νδνχο, θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο, αθάιππηα νηθφπεδα θηι. 
Γ) Πξντφληα θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ, φπσο θιαδηά, θχιια, ρφξηα θηι. 
Γ) Δπηθίλδπλα νηθηαθά απνξξίκκαηα (ζε κηθξέο πνζφηεηεο) φπσο κπαηαξίεο, θάξκαθα, ζχξηγγεο θηι. 
Δ) Ογθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα φπσο παιαηά έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξψκαηα θηι.  
 
3.2 Σα εηδηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ:  
Α) Τπφινηπα 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) Πξντφληα 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 Σα 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 Τ.Α. 13588/725 ΦΔΚ Β 383/2006): 
Μέηξα, φξνη, πεξηνξηζκνί γηα δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο νδ. 91/689/ΔΟΚ «γηα ηα 
επηθίλδπλα απφβιεηα ηνπ πκβνπιίνπ 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 Σα Ηαηξηθά Απφβιεηα πεξηιακβάλνπλ:  
Σα απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ Τγεηνλνκηθέο κνλάδεο θαη αλαθέξνληαη ζηνλ θαηάινγν απνβιήησλ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ηεο Απφθαζεο 2001/118/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16

εο
 Ηαλνπαξίνπ 2001 ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (ΔΔΛ 47/01). Σα απφβιεηα λνζνθνκείσλ (Κ.Τ.) 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 
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θιηβάλνπο θαη ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ ξπζκίδεηαη φπσο επηηάζζεη ε ΚΤΑ 37591/2031 (ΦΔΚ Β` 1419/01.10.2003) 
«κέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ηαηξηθψλ απνβιήησλ απφ πγεηνλνκηθέο κνλάδεο».» 
 
3.5 Σα Αλαθπθιψζηκα Απφβιεηα πεξηιακβάλνπλ: 
ηελ 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. ΚΓΑΤ, Πξάζηλν εκείν, θιπ), είηε ζηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο κέζσ εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ 
Γηαινγήο ζηελ Πεγή. Σν είδνο ηνπο δηαθξίλεηαη ζε θαηεγνξίεο, π.ρ.: 
α. Γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο απφ: λεξφ, αιθννινχρα πνηά, ρπκνχο, αλαςπθηηθά, βαδάθηα ηξνθίκσλ θ.ιπ.  
β. Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο απφ: δεκεηξηαθά, πίηζεο, κπηζθφηα, δάραξε, απνξξππαληηθά,  νδνληφθξεκεο, 
ραξηνζαθνχιεο, ραξηνθηβψηηα, έληππν ραξηί (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία), θ.ιπ. 
 γ. Υάξηηλεο θαη πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο πγξψλ πξντφλησλ (απφ γάιαηα, ρπκνχο, λεξά, κπνπθάιηα πιαζηηθά, 
αλαςπθηηθά, γηανχξηηα, απνξξππαληηθά, είδε θαζαξηζκνχ, ζακπνπάλ, αθξφινπηξα, νδνληφθξεκεο, απνζκεηηθά) θαη 
πιαζηηθέο ζαθνχιεο. 
δ. Ξχιηλεο ζπζθεπαζίεο φπσο θαζφληα θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, παιέηεο θ.ά. 
ε. Μεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο απφ αλαςπθηηθά, κπχξεο, γάιαηα εβαπνξέ, ηφλν, θαθέ, ηνκαηνπνιηφ απφ ζηδεξνχρα θαη 
κε ζηδεξνχρα κέηαιια, θνλζέξβεο θ.ιπ. 
ζη. πζζσξεπηέο (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. Οξγαληθφ 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. Σα 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: Οξηζκφο 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. Τπεχζπλνη 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. 
Τπεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη:  
α . Γηα πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο, ν Ηδηνθηήηεο ή ν Γηεπζπληήο ηνπο. β. Γηα Αλψλπκεο Δηαηξείεο, ν Πξφεδξνο, 
Αληηπξφεδξνο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο. γ. Γηα εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ν 
Γηαρεηξηζηήο ηνπο. δ. Γηα Οκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο, ν Γηαρεηξηζηήο. ε. Γηα πλεηαηξηζκνχο, ν 
Πξφεδξνο θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πλεηαηξηζκνχ. ζη. Γηα σκαηεία, ν Πξφεδξνο θαη ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην. 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 Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 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. 
ηελ έλλνηα ησλ γξαθείσλ ππάγνληαη θαη αθίλεηα ή ρψξνη φπνπ ιεηηνπξγνχλ δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ππεξεζίεο 
Ν.Π.Γ.Γ. νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη Ν.Π.Η.Γ. ή Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  θαη επηρεηξήζεηο απηψλ. 
Τπεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη: Ο ηδηνθηήηεο ηνπο, λνκέαο ή θάηνρνο ηνπ γηα δε ηηο αλαθεξφκελεο 
ππεξεζίεο ππεχζπλνο είλαη ν Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθνχ ή ν Πξντζηάκελνο Γηνηθεηηθνχ, εθεί φπνπ δελ ππάξρεη 
Γηεπζπληήο.  
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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. Ο 
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. ηηο κνλάδεο απηέο ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα, είλαη ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, νξηδφκελν εθάζηνηε απφ ηε 
δηεχζπλζε ηεο κνλάδαο. Αλ ηέηνην πξφζσπν δελ έρεη νξηζζεί, ππεχζπλνη ζεσξνχληαη ν ηδηνθηήηεο θαη ν δηεπζπληήο 
ηεο κνλάδαο.  
4.6. «Τπεχζπλνη κεηαθνξάο θαη κεηαθφξησζεο»: Θεσξνχληαη νη εθηεινχληεο ηηο εξγαζίεο απηέο, θαζψο θαη νη 
νδεγνί, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ. 
4.7. «Τπεχζπλνη 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. «Τπεχζπλνο 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. Πξνθεηκέλνπ γηα 
νρήκαηα θηι ηνπ Γεκνζίνπ, ππεχζπλνο είλαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο ή κε ππάξρνληνο, ν 
Πξντζηάκελνο ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη ην φρεκα θαη απφ ηελ νπνία παίξλεη εληνιέο θίλεζεο.  
4.9. «Κνηλφρξεζηνη 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. Τπεχζπλνο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη ν Γήκνο.  
4.10. Οη πξναλαθεξφκελνη ππεχζπλνη κπνξνχλ κε ππεχζπλε δήισζε πξνο ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο 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:  Οξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε ελεξγεηψλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ  
5.1. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε απνξξηκκάησλ Ο 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. 
Ο 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 ηνλ 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 ηνλ φξν πεξηιακβάλνληαη νη ελέξγεηεο εθείλεο πνπ 
έρνπλ ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ ρξήζηκσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα απνξξίκκαηα ή ηελ παξαγσγή 
ελέξγεηαο απφ απηά. 
 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β: ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΖΜΟΤ 
Άξζξν 6: Καζνξηζκφο Τπνρξεψζεσλ Γήκνπ Ο 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 Καλνληζκνχ. Ζ απνθνκηδή γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θάζε πεξηνρήο, βάζεη πξνγξάκκαηνο πνπ 
θαηαξηίδεη ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο. Σα απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη κε εηδηθά απηνθίλεηα ζε Υψξν 
Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ) ή ζε Υψξν Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ (ΥΤΣΤ) ή ζε ρψξν 
αλαθχθισζεο (πρ. ΚΓΑΤ, Πξάζηλα εκεία, θιπ) ή θαη φπνπ αιινχ νξίζεη ε Γεκνηηθή Αξρή κε βάζεη ηνλ εζληθφ ή 
πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ (πρ. ΓΗΣ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ).  
 
β) Ζ απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ νγθσδψλ δεκνηηθψλ (αζηηθψλ) απνξξηκκάησλ φπσο απηά 
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3.1 πεξίπησζε Γ θαη Δ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ (παιηά έπηπια, ζηξψκαηα, θιαδηά, 
θχιια θηι) πξαγκαηνπνηείηαη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ εκέξα πνπ ζα εηδνπνηεζεί ε Τπεξεζία 
Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο, email: kathariotita@1306.syzefxis.gov.gr) ή βάζεη άιινπ 
εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε Τπεξεζία θαη αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν 
ηχπν απνβιήηνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη κε ην γεληθφ φξν ‘νγθψδε αληηθείκελα’.  
Χο 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. 

mailto:kathariotita@1306.syzefxis.gov.gr
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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) Σα 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. Πξάζηλν εκείν, θιπ).  

β5) Σα 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. ε δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν φπνπ ππάξρεη 
αλάινγε δπλαηφηεηα κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη απεπζείαο απφ ηνπο Γεκφηεο ή απφ ην Γήκν θιαξηά γηα 
ηεκαρηζκφ ή άιιε θαηάιιειε δηαρείξηζε. ηελ 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 
πκβνπιίνπ). 

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), Πξφζηηκν 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 ΠΡΗΝ απφ θάζε αλάινγε ελέξγεηά ηεο.  

Σν 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. Πξφζηηκν 500-1.500 
επξψ. 

ε 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 
Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο κε κέζα θαη έμνδα ηνπ εθάζηνηε ππεχζπλνπ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ 
παξαγσγνχ ησλ αλσηέξσ απνξξηκκάησλ λα κεηαθέξεη κε ίδηα κέζα ηα ελ ιφγσ απνξξίκκαηα, ν ελδηαθεξφκελνο 
νθείιεη εγγξάθσο λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο 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 πκβνπιίνπ 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. Ο Γήκνο κπνξεί θαηά πεξίπησζε λα αλαιακβάλεη 
ηελ ππνρξέσζε απνθνκηδήο ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ εθφζνλ έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ ππνδνκή λα εθηειέζεη 
ζρεηηθφ πξφγξακκα. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ πξηλ απφ ηελ απνθνκηδή λα έρνπλ 
θαηαβάιεη ην πξνβιεπφκελν ηέινο απνθνκηδήο αλά ηφλν ή  αλά θπβηθφ κέηξν θαζψο επίζεο θαη ην ηέινο δηάζεζεο, 
φπσο απηά θαζνξίδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη θαηά πεξίπησζε κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  
 
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. Οη 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 
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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 Νφκν 2939/2001 γηα ηελ «ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ», ην 
αλαζεσξεκέλν Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (Σ..Γ.Α.) ηνπ Γήκνπ Βέινπ-
Βφραο (ΑΓΑ ΦΒ9ΡΧ9Π-ΣΔΣ), ην Πεξηθεξεηαθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ – Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 
(Π.Δ..Γ.Α) ζε ζπκθσλία µε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ ∆ηαρείξηζεο Απνβιήησλ (Δ∆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. Σα 
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 Ν. 3463/06 (ΦΔΚ Ά 114/2006) ηνπ 
Νένπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ θψδηθα.  
 
η) Δπί πιένλ ν Γήκνο κεξηκλά ψζηε:  

 Να ζπκκεηέρεη ζε πξσηνβνπιίεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ  

 Να πξνκεζεχεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλν εμνπιηζκφ  

 Να ζπκβάιεη ζηελ ζπλερή θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ 
σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ  

 Να ζπκβάιεη ζηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ. 
 
θ) Τπνρξεψζεηο Δξγαδνκέλσλ Καζαξηφηεηαο 
Οη εξγαδφκελνη ζηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο πιένλ ησλ ππνρξεψζεσλ φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζην Κψδηθα ησλ 
Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ θαη ηελ επζπλείδεηε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, εηδηθφηεξα νθείινπλ: 

 Να εθαξκφδνπλ ηνπ θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα αηνκηθήο αζθάιεηαο. 

 Να δηαηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπ κεραληζκνχο αζθάιεηαο. 

 Να παξαθνινπζνχλ ηα ζρεηηθά ζεκηλάξηα ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

 Να 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 Καλνληζκφ  
Όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Κ.Τ.Α. 69728/824 ‘’Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ’’ (ΦΔΚ Β 
358/1996), «Ο Γήκνο κπνξεί λα κε δέρεηαη δεκνηηθά απφβιεηα, εθηφο απφ ηα νηθηαθά, αλ – ιφγσ ηεο ζχλζεζεο, ηεο 
πνηφηεηαο ή ηεο πνζφηεηαο ηνπο – δελ είλαη δπλαηή ε απνθνκηδή, ε ζπιινγή θαη ε δηάζεζε ηνπο κε ηηο ππάξρνπζεο 
θάζε θνξά δπλαηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο».  
Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη:  
1. ηελ ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ – απνβιήησλ ηνπ άξζξνπ 3.3 θαη φζσλ ραξαθηεξίδνληαη σο 
‘’επηθίλδπλα’’ ή δηέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο φπσο:  

Α. Ραδηελεξγά απφβιεηα,  
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. ηελ ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ  
3. ηελ άξζε θαη κεηαθνξά νγθσδψλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ εξγνζηαζίσλ θαη βηνηερληψλ, πνπ 
εγθαηαιείπνληαη ζε ηδησηηθνχο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.  
4. Σν Σκήκα Καζαξηφηεηαο 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 Σκήκα Δθηέιεζεο θαη πληήξεζεο Έξγσλ (Άξζξν 13, B3, §1 ηνπ 
Ο.Δ.Τ.).  
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5. ηνλ θαζαξηζκφ αιζψλ, πάξθσλ, πξναπιίσλ θαη πξαζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο θνξείο.  
6. ηνλ θαζαξηζκφ ζηαζκψλ θαη γξακκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζηεγαζκέλνπο ή πεξηθξαγκέλνπο ρψξνπο, νη νπνίνη 
αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα, λνκή ή θαηνρή ζε θνξείο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο (Τπεξαζηηθά θαη Αζηηθά ιεσθνξεία, 
ΟΔ, θηι).  
7. ηελ 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. 
ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ιήςεο εθηάθησλ κέηξσλ γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο ή δηαθνπήο ησλ ρψξσλ 
δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (πρ. Υ. Τ. Σ. 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. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν 
Γήκνο ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επηβάξπλζεο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. 
ε πεξίπησζε πνπ απεξγνχλ νη εξγαδφκελνη ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο 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 ΜΜΔ. 
 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΚΑΣΟΗΚΩΝ - ΠΟΛΗΣΩΝ 
 
Γεληθά:  Κάζε 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 
Ννκνζεζίαο φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη έσο θαη ζήκεξα. Ο Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο 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). Σν πνζφ απηφ ζα ηξηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε πξψηεο 
ππνηξνπήο γηα θάζε παξάβαζε θαη ζα δεθαπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε δεχηεξεο ππνηξνπήο ή επηπιένλ ππνηξνπψλ 
πέξαλ ηεο δεχηεξεο. Σν 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. Πξφζηηκν 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: Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά κε νγθψδε δεκνηηθά (αζηηθά) απνξξίκκαηα.  
8.1.Οη ππεχζπλνη γηα ηα απνξξίκκαηα απηά, ππνρξενχληαη λα γλσξίδνπλ ην εθάζηνηε πξφγξακκα απνθνκηδήο 
απνξξηκκάησλ πνπ ν Γήκνο έρεη θαηαξηίζεη γηα ηελ πεξηνρή ηνπο. Σηο 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 Υ 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 απνξξηκκάησλ γηα 
πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηνπο. Ο 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. Οη ζάθνη απηνί ζα θιείλνληαη θαιά θαη κφληκα ζην επάλσ κέξνο ηνπο, ψζηε λα απνθεχγεηαη 
δηαζπνξά ή δηαξξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη ε εθπνκπή δπζνζκίαο. 
Πξφζηηκν: 50,00 -100,00 €  
8.2 ηηο πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρνπλ θάδνη Μεραληθήο Απνθνκηδήο Απνξξηκκάησλ (Μ.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. Πξφζηηκν: 50,00 -100,00 €  
8.3 Οη 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, ΛΗΓΟ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΖ ΩΡΑ ΓΗΔΛΔΤΖ ΣΟΤ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ (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 Καζαξηφηεηαο λα ηα ελαπνζέηνπλ ζε πξνθαζνξηζκέλε ζέζε, κέξα 
θαη ψξα πνπ ηνπο έρεη ππνδεηρζεί απφ ηελ δηεχζπλζε. Πξφζηηκν: 30,00 €  
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8.4 ε 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. Πξφζηηκν: 50,00 €  
8.5 Σα 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. ηελ 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. Πξφζηηκν: 50,00-100,00 € ε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο έηνπο ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη  
8.6 Οη 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. Πξφζηηκν: 50,00-100,00 € 
8.8 ηελ 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). Πξφζηηκν: 50,00-100,00 € 
 
 
Άξζξν 9: Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά νγθψδε δεκνηηθά (αζηηθά) απνξξίκκαηα  
9.1 Σα 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 
Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο (email: kathariotita@1306.syzefxis.gov.gr) 
Πξφζηηκν: 500,00-1.000,00 € (θαηφπηλ εηζήγεζεο θαη αλάινγεο έθζεζεο παξάβαζεο ηεο ππεξεζίαο). 
9.2 ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε νη εθάζηνηε ππεχζπλνη ππνρξενχληαη:  
Α. Να 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. Σν 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 Πξφζηηκν: 500,00-1.000,00 €. 
Β. Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε, ελαπφζεζε ή εγθαηάιεηςε αληηθεηκέλσλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, εθηφο ησλ ρψξσλ 
εθείλσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή. Πξφζηηκν: 500,00-1.000,00 € 
 
Άξζξν 10: Πξντφληα θεπεπηηθψλ εξγαζηψλ 10.1 Σα 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 Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 9 (κε ηηο επηθπιάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. β. ) 
10.2 Σα 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 Τπφινηπα 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 . Πξφζηηκν: 200,00-
400,00 € 
 
 
Άξζξν 11: Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ  
11.1 Ο 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. Πξφζηηκν: 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 Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο. 
Απηά απαγνξεχεηαη:  
Α. Να απνηίζεληαη, έζησ θαη πξνζσξηλά, ζην πεδνδξφκην αιιά λα απνκαθξχλνληαη άκεζα Πξφζηηκν: 50,00€  
Β. Να 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 

mailto:kathariotita@1306.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΠ4ΗΩ9Π-371



 11 

ξχπαλζεο θαη πξνθαινχλ ηδηαίηεξε ππνβάζκηζε ζην πεξηβάιινλ. ε ηδησηηθνχο ρψξνπο επηηξέπεηαη, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιινληαη νη πνηλέο 
πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 119 ηνπ Ν.1892/90 θαη νη πξνβιεπφκελεο άιιεο θπξψζεηο πέξα απφ ην αθφινπζν 
πξφζηηκν. Πξφζηηκν: 100,00€  
11.3 Σα απνξξίκκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ.3.3 (δει γεσξγηθά θάξκαθα, εθξεθηηθά, ξαδηελεξγά θ.ι.π), 
θπιάζζνληαη απνθνκίδνληαη θαη δηαηίζεληαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ ππφρξεσλ .Πξφζηηκν: 100,00€  
 
Άξζξν 12: Ηαηξηθά Απφβιεηα (Η.Α.)  
12.1 Κάζε θάηνρνο Η.Α. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξηζκ. ΖΠ 37591/2031/2003 Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ 
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο-Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 
Γεκνζίσλ Έξγσλ-Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ-Τγείαο θαη Πξφλνηαο-Γεσξγίαο πεξί <<Μέηξσλ θαη Όξσλ 
γηα ηε δηαρείξηζε ηαηξηθψλ απνβιήησλ απφ πγεηνλνκηθέο κνλάδεο>> ππνρξενχηαη:  
Α. Να εμαζθαιίδεη ν ίδηνο ηε ζπιινγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, αμηνπνίεζε, επεμεξγαζία ή δηάζεζε ηνπο ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αλψηεξνπ απφθαζεο ή Β. Να 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. Κάζε Τγεηνλνκηθή Μνλάδα φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο αλσηέξσ απφθαζεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 
θαηαξηίδεη <<Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Γηαρείξηζεο Δ.Η.Α.>> πνπ ζα εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ χζηεκα 
Τγείαο (ΠΔΤ).  
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 Κ.Τ.Α., ν Γήκνο ζπιιέγεη ηα: Ηαηξηθά 
Απφβιεηα Αζηηθνχ Υαξαθηήξα (ΗΑ-ΑΥ) πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά απφβιεηα (φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηνλ 
πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ηεο ζρεηηθήο ΚΤΑ). Ζ δηάζεζε ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 
ηνπ παξφληνο Ζ δηάζεζε ησλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ ακηγψο Μνιπζκαηηθνχ Υαξαθηήξα (Δ.Η.Α.-Μ.Υ.) 
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 Υψξνπ 
Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ, (ΓΗ.Α.ΓΤ.ΜΑ. Α.Δ.)  
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 Υαξαθηήξα ζε θνηλή ζπζθεπαζία ή ζε ρχδελ κνξθή ζηνπο θάδνπο 
απνξξηκκάησλ.  
ηνπο παξαβάηεο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ επηβάιινληαη ην αθφινπζν πξφζηηκν. Πξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 
 
ηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη λα αλαθπθιψλεηαη έσο θαη ην 70-80% ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ ζε θάζε 
ρψξα – κέινο ηεο ΔΔ. ηφρνο 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. 
Οη 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) θνπνί 
Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη άιισλ πξντφλησλ ζηνρεχεη: 
α)  ηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ θαη ηελ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπο πξηλ απφ ηελ ηειηθή ηνπο 

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

παξαπάλσ ζηφρσλ. 

ii) Καηάξηηζε πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο 
Ο Γήκνο ζχκθσλα κε ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ππνρξενχηαη απηνηειψο ή θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, 
λα θαηαξηίδεη θαη λα πινπνηεί πξνγξάκκαηα ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη δηαινγήο ζηελ πεγή θαη 
αλαθχθισζεο. Δλεκεξψλεη, επαηζζεηνπνηεί θαη ελεξγνπνηεί ηνπο πνιίηεο φηη φινη έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα 
ζπκβάιινπκε ζηελ θαιχηεξε πινπνίεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ. 
Πξνγξάκκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ: 
ηελ Διιάδα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ ηζρχεη ν Νφκνο 2939/2001 
(ΦΔΚ 179 Α) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ – ίδξπζε Δζληθνχ 
Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ (ΔΟΔΓΑΠ)», ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη 
Ο.Σ.Α. ππνρξενχληαη κφλνη ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο λα θαηαξηίδνπλ θαη λα πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Μεηέπεηηα εθδφζεθαλ Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα γηα ηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε φισλ ησλ εηδψλ απνβιήησλ. Ο Γήκνο καο ζα εθηειεί νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο 
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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: 

 ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΚΔΤΑΗΧΝ ΜΔΧ ΣΧΝ ΜΠΛΔ ΚΑΓΧΝ 
Σν Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 10645/20-2-2003 ππνπξγηθή ηνπ απφθαζε (ΦΔΚ 391/2003), εγθξίλεη ην 
χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ (ΔΓ-ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ), 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. ηνπο 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.Πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο: κπνπθάιηα λεξνχ, αλαςπθηηθά, γηανχξηηα, ιάδη, θηικ πεξηηπιίγκαηνο, απνξξππαληηθά, 
είδε θαζαξηζκνχ, ζακπνπάλ, αθξφινπηξα, νδνληφθξεκεο, απνζκεηηθά, πιαζηηθέο ζαθνχιεο θ.α. 
3. Μεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο θνλζεξβψλ, αινπκηλίνπ απφ αλαςπθηηθά, κπχξεο, γάια εβαπνξέ, ηφλν, θαθέ, 
ηνκαηνπνιηφ, έηνηκα θαγεηά θ.α. 
β. ΚΑΦΔ θάδνπο ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνδνκήζηκσλ αζηηθψλ απνβιήησλ. 
ηνπο θαθέ θάδνπο απνξξίπηνληαη 

 ΟΗΚΗΑΚΑ ΒΗΟΑΠΟΒΛΖΣΑ:  
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. 
- Πνζφηεηεο θξέζθσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ. 

 ΒΗΟΑΠΟΓΟΜΖΗΜΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ:  
Πξνέξρνληαη 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: Ξελνδνρεία, εζηηαηφξηα, θέληξα δηαζθέδαζεο 
-Δθπαίδεπζε: Δθπαηδεπηήξηα, ζρνιεία 
- Γξαθεία θαη ππεξεζίεο: Γεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα 
-Τγεία θαη Κνηλσληθή κέξηκλα: Ννζνθνκεία (Κ.Τ.), ηαηξηθά θέληξα, ηαηξεία, θέληξα πεξίζαιςεο. 

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

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

 ΑΣΟΜΗΚΟΤ 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 . Σα 
ζηνηρεία απηά ζα επεμεξγάδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ κε ζθνπφ ηελ βέιηηζηε απνθνκηδή ησλ 
απνξξηκκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλεηαη ν ρξφλνο απνθνκηδήο ιφγσ ηεο επειημίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 
δξνκνινγίσλ θαζψο θαη εμνηθνλφκεζε θφζηνπο. Οη αηνκηθνί θάδνη ζα θπιάζζνληαη ζε ηδησηηθφ ρψξν θαη ε 
απνθνκηδή ηνπο ζα γίλεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην Γήκν. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ Αηνκηθνχ θάδνπ ζα είλαη ππεχζπλνο 
γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπ θαζψο θαη γηα ηνλ θέξνληα εμνπιηζκφ ηνπ . 

 ΥΧΡΟΤ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΥΑΡΣΟΚΟΤΣΧΝ (ΣΑΝΣ):  
Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο εηδηθψλ θαηαζθεπψλ (ΣΑΝΣ) ζε δηάθνξα κέξε ηνπ Γήκνπ, 
ζηηο νπνίεο ζα ηνπνζεηνχληαη ηα ραξηφθνπηα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαθχθισζε. 

 ΤΛΛΟΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΚΔΤΑΗΧΝ 
«ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ» 

Ζ «ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ» εγθξίζεθε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε νηθ.193471 (ΦΔΚ 2711 
Β]/31.12.2008). χκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ζα δξαζηεξηνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. ηφρνο 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. Σν ζχζηεκα επηπιένλ ζα αλαπηχμεη εηδηθέο δξάζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε 
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θαη ηε ζπιινγή Βηνκεραληθψλ θαη Δκπνξηθψλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ θαη εηδηθφηεξα πιαζηηθήο, ράξηηλεο θαη 
μχιηλεο ζπζθεπαζίαο. ε Κέληξα 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: Τπνρξεψζεηο  ππεπζχλσλ ζρεηηθά κε ηελ Αλαθχθισζε 
 
13.1 Ο 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 Καλνληζκφ: 
Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ:  
Α. Άκεζε απνθνκηδή Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ 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. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ν ππεχζπλνο ππνρξενχηαη λα ηα κεηαθέξεη 
κφλνο ηνπ γηα δηάζεζε ζε Κέληξα Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ Κ.Γ.Α.Τ., ή ζε άιιεο ζρεηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο φπσο πρ. Πξάζηλα εκεία ηνπ Γήκνπ ή αθφκε θαη φκνξσλ Γήκσλ κέζσ δηαδεκνηηθψλ 
ζπλεξγαζηψλ.  

Β. πιινγή Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ ηα νπνία είλαη αλακηγκέλα κε ζθνππίδηα θαη δηάθνξα άιια πιηθά φπσο 
λάηινλ, θειηδφι θ.α. Οη 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 Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ-πνιηηψλ  ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε 
Ο Γήκνο πξνσζεί πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο θαη δηαινγήο ζηελ πεγή γηα ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ αλάθηεζε 
πξψησλ πιψλ, ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ. Οη ππεχζπλνη θαζαξηφηεηαο, φπσο 
απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 2 θαη γεληθά φινη νη θάηνηθνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε 
πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ.  
Οη 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. Οη 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 Σνπηθήο 
Κνηλφηεηαο 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. ηνπο 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. Πξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.3 Κάζε 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. Μεηά 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. ε 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. Πξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.4  Δηδηθφηεξα γηα ηελ αλαθχθισζε ραξηνθηβσηίσλ ζην Γήκν:  
ηηο επηρεηξήζεηο (super market, εκπνξηθά, Κ.Τ.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. Πξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.4.1 Σα 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 
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θαη λα κε δηαζθνξπίδνληαη. Μεγάιεο 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. ηνπο 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. Πξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.4.2. ε 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. Να είλαη απαιιαγκέλα απφ ζθνππίδηα, λάηινλ, θειηδφι ή άιια 
πιηθά. Να θπιάζζνληαη ζε θαηάιιεινπο (κε δεκηνπξγνχληεο πξνβιήκαηα ζε γεηηνληθέο θαηνηθίεο-θαηαζηήκαηα) κε 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (ππφγεηα, εηδηθνί απνζεθεπηηθνί ρψξνη, θηι). Σν 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. ε πεξίπησζε πνπ ην θαηάζηεκα βξίζθεηαη ζε πεξηνρή 
φπνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαζεκεξηλή απνθνκηδή, νη ππφρξενη ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ην Σκήκα Καζαξηφηεηαο 
& Αλαθχθισζεο θαη θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο λα γίλεηαη ε απφζεζε ησλ ραξηνθηβσηίσλ ηνπο. Πξφζηηκν: 100,00 – 
1.000,00€ 
 
13.4.3. πληζηάηαη, 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. Οη 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. 
Πξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
 
13.5  ρεηηθά κε ηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο: 
Οη 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. 
Πξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.6 Ο Γήκνο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο, κπνξεί κε απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ, λα ζεζπίδεη θίλεηξα θαη επηβξαβεχζεηο ζε φζνπο ζπκβάιινπλ κε νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ επηηπρία ησλ 
πξνγξακκάησλ (ζρνιεία, νξγαλψζεηο, πνιίηεο, γεηηνληέο, εηαηξίεο θιπ) 
 
13.7 Σα δεκνηηθά απφβιεηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Ν. 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 . 
Πξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.7.1 Δηδηθά γηα ηελ αλαθχθισζε Ζιεθηξηθψλ θαη Ζιεθηξνληθψλ πζθεπψλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
χκθσλα κε ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα Π.Γ.117 ΦΔΚ 82 Α/5-3-2004 «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ» θαη Π.Γ. 15/2006 (ΦΔΚ Α 
12/ 3.2.06) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Πξνεδξηθνχ 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/ΦΔΚ905/17-6-2004 ππνπξγηθή απφθαζε 
ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., εγθξίζεθαλ ηα πζηήκαηα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ειεθηξηθνχ θαη 
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (Α.Ζ.Ζ.Δ.) «ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΚΔΤΧΝ Α.Δ.» θαη πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο 
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Γηαρείξηζεο Φσηηζηηθψλ Δηδψλ θαη Λακπηήξσλ «ΦΧΣΟΚΤΚΛΧΖ Α.Δ.». ην νπνίν έρεη εγθξηζεί θαη απφ ην ΤΠΔKA 
αξ. νηθ. 116764 (ΦΔΚ 317Β/20/2/2009). Σα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 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. Κάζε θάηνρνο άρξεζησλ ειεθηξηθψλ θαη 
ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ (Α.Ζ.Ζ.Δ.) φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Π.Γ. 117/2004, Παξάξηεκα ΗΑ θαη ΗΒ, νθείιεη λα 
ζπλδξάκεη ζηελ αλαθχθισζή ηνπο. Οη θάηνρνη Α.Ζ.Ζ.Δ. κπνξνχλ είηε λα ηα κεηαθέξνπλ νη ίδηνη γηα απφξξηςε ζε 
Κ.Γ.Α.Τ. ή ζε επηρεηξήζεηο πψιεζεο ησλ αληίζηνηρσλ εηδψλ πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλεο κε αλάινγα ζπζηήκαηα 
αλαθχθισζεο ή ζηα Γεκνηηθά εκεία πιινγήο (πρ. Πξάζηλα εκεία, θιπ), είηε λα ελεκεξψζνπλ ηελ Τπεξεζία 
Καζαξηφηεηαο 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. ηελ πεξίπησζε απηή νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα εθζέηνπλ ηα Α.Ζ.Ζ.Δ. ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο. Πξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
13.7.2 Δηδηθά γηα ηελ αλαθχθισζε κπαηαξηψλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ.115 ΦΔΚ 80Α/5-3-2004 «Γηαρείξηζε ησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη 
ζπζζσξεπηψλ πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο - Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ θαη πζζσξεπηψλ» θαη κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 106155/ ΦΔΚ 
1056/14-7-2004 ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., εγθξίζεθε ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο 
Γηαρείξηζεο Φνξεηψλ Ζιεθηξηθψλ ζηειψλ θαη πζζσξεπηψλ (..Δ.Γ.Φ.Ζ...) θαη ελ ζπληνκία «Α.Φ.Ζ..». Οη 
θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο (κπαηαξίεο) ζπιιέγνληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο αλαθχθισζεο κπαηαξηψλ, πνπ ππάξρνπλ 
ζε ζρνιεία θαη θαηαζηήκαηα ηνπ Γήκνπ καο. Πξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.7.3 Δηδηθά γηα ηελ αλαθχθισζε ειαζηηθψλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ.109 ΦΔΚ 75Α/5-3-2004 «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε 
ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ u949 ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ηνπο.» θαη κε 
ηελ ππ’ αξηζκφλ 106157/ ΦΔΚ 1145/28-7-2004 ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., εγθξίζεθε ην χζηεκα 
πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Παιαηψλ Διαζηηθψλ «ECOELASTIKA». 
• Οη 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 χζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 
 • Οη δηαθηλεηέο θαη νη ηειηθνί πσιεηέο ειαζηηθψλ ππνρξεψλνληαη λα νδεγνχλ ηα θζαξκέλα ειαζηηθά, ζε θάπνην 
πηζηνπνηεκέλν «ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο». Πξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.7.4 Δηδηθά γηα ηελ αλαθχθισζε απηνθηλήησλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ.116 ΦΔΚ 81Α/5-3-2004 «Μέηξα, 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/ ΦΔΚ 907 Β/17- 6-2004 ππνπξγηθή 
απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., εγθξίζεθε ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ορεκάησλ Διιάδνο 
«ΔΓΟΔ». Οη 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 χζηεκα 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: 
χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ.82 ΦΔΚ64Α/2-3-2004 «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε 
ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 
ιηπαληηθψλ ειαίσλ»: 
• Οη 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 χζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 
• Οη δηαθηλεηέο θαη νη ηειηθνί πσιεηέο ιηπαληηθψλ ιαδηψλ ππνρξεψλνληαη λα δηαθηλνχλ ιηπαληηθά έιαηα, ηα νπνία 
είλαη εληαγκέλα ζε ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 
• Σα 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. 
• Οη 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. Πξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
13.7.6 Δηδηθά γηα ηελ Γηαρείξηζε θαη ηειηθή δηάζεζε ακηάληνπ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
χκθσλα κε ην Π.Γ. 212/2006 (ΦΔΚ 212/2006 η.Α), ηελ νδεγία 2003/18/ΔΚ 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. Σα ακηαληνχρα πιηθά ζα 
πξέπεη λα αθαηξνχληαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπιιέγνληαη, λα απνζεθεχνληαη θαη λα απνξξίπηνληαη σο επηθίλδπλα 
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απφβιεηα ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 13588/725 (ΦΔΚ 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. Πξφζηηκν: 500,00 – 2.000,00€ 
 
13.7.7 Δηδηθά γηα ηελ δηαρείξηζε απνβιήησλ εθζθαθψλ - θαηεδαθίζεσλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
Ο Γήκνο πξνηίζεηαη λα ζπκκεηέρεη ζην πξνζερέο κέιινλ ζε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνπ ζα αθνξά ηελ Δλαιιαθηηθή 
Γηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο. Οη εηδηθφηεξνη φξνη γηα ηελ πινπνίεζή θαη 
εθαξκνγήο ηνπ ζα ζεζπηζζνχλ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
 
13.7.8 Δηδηθά γηα ηα Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΔΑΤΜ) ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
Οη ππεχζπλνη πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ηα επηθίλδπλα απφβιεηα ησλ κνλάδσλ ηνπο, 
ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ ΚΤΑ 146163/8.5.2012 (ΦΔΚ Α' 1537). Πξφζηηκν: 500,00 – 2.000,00€ 
 
13.8  Κνκπνζηνπνίεζε 
Αξκνδηφηεηεο Γηαρείξηζεο πζηήκαηνο ‘Καθέ’ Κάδσλ 
ην 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. Οη 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. Οη δεκφηεο νθείινπλ λα κελ απνξξίπηνπλ ηα παξαπάλσ νξγαληθά 
ππφινηπα (βηναπνδνκήζηκα αζηηθά απφβιεηα) ζηνπο άιινπο θάδνπο πιελ ησλ θαθέ. 
Σα βηναπνδνκήζηκα αζηηθά απφβιεηα δηαθξίλνληαη ζε: 

 ΟΗΚΗΑΚΑ ΒΗΟΑΠΟΒΛΖΣΑ:  
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. 
-Πνζφηεηεο θξέζθσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ. 

 ΒΗΟΑΠΟΓΟΜΖΗΜΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ:  
Πξνέξρνληαη 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: Ξελνδνρεία, εζηηαηφξηα, θέληξα δηαζθέδαζεο 
- Δθπαίδεπζε: Δθπαηδεπηήξηα, ζρνιεία 
- Γξαθεία θαη ππεξεζίεο: Γεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα 
- Τγεία θαη Κνηλσληθή κέξηκλα: Ννζνθνκεία (Κ.Τ.), ηαηξηθά θέληξα, ηαηξεία, θέληξα πεξίζαιςεο. 
πλνπηηθά, 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. Τπνιείκκαηα απφ θαθέ θαη αθεςήκαηα (πρ. Φαθειάθη απφ ηζάη). Σζφθιηα αβγψλ. Φίιηξα 
απφ θαθέ. Μαγεηξεπηφ Φαγεηφ, θξέαο, ςάξη, θφθθαια, θιπ. Γαιαθηνθνκηθά Αιιαληηθά. Μηθξέο πνζφηεηεο απφ 
ραξηνπεηζέηεο ή ραξηί θνπδίλαο. Μηθξέο 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. 
Ση ΓΔΝ πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ζηνπο θαθέ θάδνπο: πζθεπαζίεο (ηα ππνιείκκαηα ηξνθψλ ζα πξέπεη λα 
απνκνλψλνληαη απφ ηε ζπζθεπαζία ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα ζπιιερζεί θαη λα αλαθπθισζεί ζηνλ κπιε θάδν). Τιηθά 
απφ κέηαιιν, πιαζηηθφ, γπαιί. Υξσκαηηζηά, πιαζηηθνπνηεκέλα θαη γπαιηζηεξά ραξηηά, πγξά καγεηξηθά ιάδηα, ιίπε, 
πιαζηηθέο ζαθνχιεο θιπ. Πξφζηηκν: 100,00 – 1.000,00€ 
 
 
13.8.1. Οηθηαθή Κνκπνζηνπνίεζε 
ηφρνο 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. Οη 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 «Οηθηαθήο Κνκπνζηνπνίεζεο» 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 «Οηθηαθήο Κνκπνζηνπνίεζεο» 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 

ΑΔΑ: ΨΠ4ΗΩ9Π-371



 17 

πξφηεξεο ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία ψζηε λα κπνξεί λα εληαρηεί απξφζθνπηα ζηα αληίζηνηρν δεκνηηθφ 
πξφγξακκα αλαθχθισζεο. ηα 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. Σα 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. Οη 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. Ο 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. πλνηθηαθή Κνκπνζηνπνίεζε 
Ζ Τπεξεζία 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. Σν 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. 
 
KEΦΑΛΑΗΟ Δ: ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΑΗ ΣΖΝ 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 
Άξζξν 14: Αζηηθφο Δμνπιηζκφο - Γεκφζηα Κηίξηα  θαη ινηπέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ θαζαξηφηεηα ησλ 
εμσηεξηθψλ ρψξσλ  
14.1 ε 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. Σα παξαπάλσ αληηθείκελα ή πξντφληα πξέπεη λα θπιάγνληαη θαη λα ξίρλνληαη κέζα ζην θνληηλφηεξν (κε 
ππεξπιήξεο) θαιαζάθη κηθξναπνξξηκκάησλ ή θάδν Μεραληθήο Απνθνκηδήο Απνξξηκκάησλ.  
Απαγνξεχεηαη επίζεο ην θηχζηκν θαηαγήο θαζψο θαη ε νχξεζε ή/θαη ε αθφδεπζε ζε δεκφζηνπο ρψξνπο. 
Πξφζηηκν: 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. Πξφζηηκν: 100,00-500,00€ 
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 .Πξφζηηκν: 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. Πξφζηηκν : 300,00-1.000,00€  
14.5 Ο 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. 
Πξφζηηκν: 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 
Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο. Πξφζηηκν: 100,00-1.000,00€  
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14.7 Κάδνη 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. Οη ζέζεηο ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ επηιέγνληαη κε βάζε ηελ ζρεηηθή 
εκπεηξία ηεο Τπεξεζίαο ή ζχκθσλα κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ δεκνηηθψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ (φπνπ ζα 
αλαθέξνληαη ζέζεηο θάδσλ θαη νη ζπληεηαγκέλεο απηψλ) ή κε βάζεη ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ 
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. Οη κφλνη αξκφδηνη γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπο είλαη νη αξκφδηνη ππάιιεινη 
ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο. 
Πξφζηηκν: 500,00€  
14.7.1 Απαγνξεχεηαη ε παξεκπφδηζε ηνπνζέηεζεο θάδσλ κεραληθήο απνθνκηδήο, θαηαζθεπήο εζνρψλ, 
ηνπνζέηεζεο πξνζηαηεπηηθψλ <<Π>> παξά κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ηειεπηαία  έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη 
ρσξνζεηεζεί απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ κε φιεο ηηο εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελεο πξνδηαγξαθέο. 
Πξφζηηκν: 500,00€ 
14.8 Απαγνξεχεηαη ε επηθφιιεζε απηνθφιιεησλ, δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ θαη ε αλαγξαθή ζπλζεκάησλ ζε θάδνπο 
απνξξηκκάησλ θαη ζε ζηάζεηο ηνπ ΚΣΔΛ. Πξφζηηκν: 500,00€  
 

Άξζξν 15: Υψξνη Δθδειψζεσλ  
15.1 Ζ Καζαξηφηεηα 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. 
Πξφζηηκν: 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: Τπαίζξηα Γηαθήκηζε  
16.1 Απαγνξεχεηαη ζχκθσλα κε ην Ν. 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: 

 ε 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.  

 ε κλεκεία, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο ή θαη ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο ηνπο θαη παξαδνζηαθά θηίξηα. 

 ε θηίξηα ζηα νπνία ζηεγάδνληαη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 
θαη άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ.  

 ε θνηκεηήξηα, θηίξηα λαψλ θάζε ζξεζθείαο θαη δφγκαηνο, θαζψο θαη ζηνλ πεξηβάιινληα  ρψξν ηνπο.  

 ε επηθάλεηεο ηερληθψλ έξγσλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 14 
παξάγξαθν 1 ηνπ Ν 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α’) φπσο ηνίρνη αληηζηήξημεο, γέθπξεο, ζήξαγγεο, ην θαηάζηξσκα 
δξφκσλ θαη πεδνδξνκίσλ, θαζψο θαη ζηχινη θαη ππνζηαζκνί εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο σθέιεηαο  

 ε ζηνέο θηηξίσλ 

  ζε πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο θαη ζηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο 
νδηθήο θπθινθνξίαο. 

Πξφζηηκν: 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. Πξφζηηκν: 500,00-1.000,00€  
Β. Ο 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€. ε 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 (m

2
) 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. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ζηάζκεπζή ηνπο (καθξνρξφληα ή κε ) 
,ζεσξείηαη θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 Ν. 1080/80.΄απηά , επηθνιιάηαη 
εηδηθή απηνθφιιεηε εηδνπνίεζε θαη ζε έλα κήλα κεηαθέξνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ φπνπ 
πξνβιέπεη ν λφκνο. 
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Δπηπιένλ επηβάιιεηαη πξφζηηκν 500,00€ αλά ηεκάρην (απηνθίλεην, ζθάθνο, κεραλή) πέξα απφ ηε δηαδηθαζία ησλ 
πξνζηίκσλ θαη ησλ εμφδσλ πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο γηα ηε κεηαθνξά.  
 
Άξζξν 18: Τπνρξεψζεηο θαηφρσλ νρεκάησλ  
18.1 Οη ππεχζπλνη ησλ νρεκάησλ ηδησηηθήο ή δεκφζηαο ρξήζεο ππνρξενχληαη λα απνκαθξχλνπλ ηα  νρήκαηα ηνπο, 
ηελ εκέξα θαη γηα ηηο ψξεο πνπ ζα ηνπο ελεκεξψλεη ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο 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 Μ.Μ.Δ απφ ηελ πξνεγνχκελε,  
γ. Δλεκεξσηηθέο ηακπέιεο ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο νδνχ πνπ ζα θαζαξηζηεί (ηνπνζέηεζε απφ ηελ πξνεγνχκελε 
κέξα). 
Πξφζηηκν: 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. 
Πξφζηηκν: 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. Οη ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ ηνπο θαη ζε 
πεξίπησζε δηαξξνήο λα κεξηκλνχλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, φπσο δηαξξνή κεηά 
απφ ζχγθξνπζε, νη ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ νθείινπλ λα εηδνπνηνχλ ακέζσο ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. 
Πξφζηηκν: 500,00€ 
 
Άξζξν 19: Καηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο  
19.1 Σα 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. Πξφζηηκν : 
100,00-1.000,00€ 
19.2 Σα 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 Μέζα 
Μεραληθήο Απνθνκηδήο. Πξφζηηκν : 100,00-500,00€  
19.3 Πξνθεηκέλνπ 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. Πξφζηηκν : 100,00-500,00€  
19.4 Κάζε επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη επαξθή αξηζκφ δνρείσλ απνξξηκκάησλ ζχκθσλα κε ηελ πνζφηεηα ησλ 
απνξξηκκάησλ πνπ παξάγεη θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ θαζεκεξηλή απνκάθξπλζε ηνπο. Σα δνρεία απηά πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη θνληά ζηα ζεκεία παξαγσγήο απνξξηκκάησλ. Οη 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 Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ .Πξφζηηκν : 100,00-500,00€  
19.5 Οη 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) . Οκνίσο 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. 
Πξφζηηκν : 100,00-500,00€  
 
Άξζξν 20: Καζαξηφηεηα αγνξψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ  
20.1 Οη 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 
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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. 
Πξφζηηκν : 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. ε 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.Σα ραξηνθηβψηηα ζα ζπγθεληξψλνληαη φια καδί ζπαζκέλα θαη απαιιαγκέλα απφ άιια πιηθά θαη ζα 
κεηαθέξνληαη ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο . Πξφζηηκν : 100,00-500,00€  
20.4.ηελ 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 ιατθήο κε επζχλε ηνπ 
πσιεηή. Δπίζεο, ν πσιεηήο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη ψζηε ηα ππφινηπα θαζαξηζκνχ ησλ ςαξηψλ λα κελ πέθηνπλ 
ζην νδφζηξσκα. Πξφζηηκν : 100,00-500,00€ ε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο έηνπο ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη  
 

Άξζξν 21: Καζαξηφηεηα ηδησηηθψλ νηθνπέδσλ θαη ρψξσλ 

Μέξνο Α. Καζαξηφηεηα 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 Καλνληζκνχ 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). Πξφζηηκν : 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. Σα παξαπάλσ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη απφ ηα άρξεζηα ή άιια αληηθείκελα θαη λα δηαηεξνχληαη 
θιεηζηά ψζηε λα κελ απνηεινχλ εζηίεο ζπγθέληξσζεο ηξσθηηθψλ, δσψλ ή εληφκσλ. ηηο 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.  
Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο, ν Γήκνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη πξνεγεζεί δηεμαγσγή ζρεηηθήο 
απηνςίαο ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο 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 
Καλνληζκνχ. ηνπο παξαβάηεο πιένλ ησλ πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο 
ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν 100,00 έσο 1.000,00€.  
 
21.3 Οη 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. Ο Γήκνο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηάηαμεο ηεο πξνεγνπκέλεο 
παξαγξάθνπ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, 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 Καλνληζκνχ.  
21.4 Οη ππεχζπλνη (ηδηνθηήηεο, λνκείο ή επηθαξπσηέο) γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο νηθνπέδσλ, νθείινπλ λα ηα 
δηαηεξνχλ πάληνηε ειεχζεξα απφ απνξξίκκαηα. Πξνο ηνχην νθείινπλ λα ηα πεξηθξάμνπλ (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Γ.Ο.Κ ) θαη λα πξνβαίλνπλ ζε πεξηνδηθή θαζαξηφηεηα θαη απνςίισζε μεξφρνξησλ θαη ινηπήο αγξηνβιάζηεζεο 
(ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 1 παξ.3 ηνπ Π.Γ ηεο 12-4-1929 «Γηαηάμεηο πεξηθξάμεσο νηθνπέδσλ»). Οη παξαπάλσ 
ππεχζπλνη νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηα αθίλεηά ηνπο πάληνηε θαζαξά, αθφκε θαη φηαλ ηξίηνη παξαλφκσο ελαπνζέηνπλ 
εληφο απηψλ απνξξίκκαηα. Πξφζηηκν 500,00 έσο 1.000,00€΄ 
 
21.4.1 χκθσλα κε ηνλ Κηεξηνδνκηθφ Καλνληζκφ (άξζξν 24 ΤΑ 3046/1989 – ΦΔΚ 59 Γ΄) θαη ηνλ Κψδηθα βαζηθήο 
Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο (ΠΓ 14/1999 – ΦΔΚ Γ΄ 580), θαη ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηα άξζξα 104, 105,106 
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ηνπ Δηζαγσγηθνχ Νφκνπ Αζηηθνχ Κψδηθνο θαη ηα άξζξα 288, 281, 200 Γεληθψλ Αξρψλ Αζηηθνχ Κψδηθνο, γηα ηε 
ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη αλαθαηαζθεπή ησλ πεδνδξνκίσλ επζχλνληαη νη ηδηνθηήηεο ηεο ηδηνθηεζίαο, κπξνζηά απφ 
ηελ νπνία βξίζθεηαη ην πεδνδξφκην. πλεπψο, 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 ΑΜΔΑ 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 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. ηελ 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. Πξφζηηκν 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 ΔΤΓΑΠ 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. ηελ 
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. Πξφζηηκν 100,00 έσο 3.000,00€ 

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

21.6 Ο 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 Καλνληζκνχ. 
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. 

Μέξνο Β. Καζαξηφηεηα νηθνπέδσλ. 

21.7 χκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν. 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. ε 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…». Οη πνηλέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν επηβάιινληαη αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ άιιεο 
πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο. 

21.8 Ο 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 Καλνληζκνχ.  
 
Άξζξν 22: Τπαίζξην θαη ζηάζηκν εκπφξην  
22.1 Μηθξνπσιεηέο – Καληίλεο - Πεξίπηεξα: Οη 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. Να ηεξνχλ ηνλ ρψξν γχξσ απφ ηνλ πάγθν, ηελ θαληίλα ή ην πεξίπηεξν ηνπο θαζαξφ πξφζηηκν: 50,00€  
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Β. Οη 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 .Πξφζηηκν: 50,00€  
Γ. Να δηαζέηνπλ εηδηθφ κέζν ή κέζα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε κηθξναπνξξηκκάησλ 
γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο. Σα κέζα απηά ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά κε επζχλε ησλ ππεπζχλσλ 
ηνπο. Πξφζηηκν: 50,00€  
Γ. Να 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. Σα απνξξίκκαηα 
θαη νη άδεηεο ζπζθεπαζίεο ζα νδεγνχληαη κε ηδία επζχλε ζην πιεζηέζηεξα κέζν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηνπ 
Γήκνπ .Πξφζηηκν: 50,00€  
 
Άξζξν 23: Μεηαθνξά 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. 
Πξφζηηκν : 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. Πξφζηηκν:100,00€ 23.2 Σα 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, ηελ πεξίπησζε ακέιεηαο ε 
θαζαξηφηεηα δηεμάγεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη ηα έμνδα θαζαξηζκνχ, φπσο απηά ζα 
πξνθχπηνπλ θάζε θνξά ζα θαηαινγίδνληαη ζηνπο ππεπζχλνπο. Οη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν 50,00€ πνπ 
ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο έηνπο ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη  
 
Άξζξν 24: Γηέιεπζε αγξνηηθψλ νρεκάησλ 24.1 Οη ππεχζπλνη αγξνηηθψλ νρεκάησλ πνπ θηλνχληαη εθηφο 
δαθηπιίνπ πφιεο ή ζηα Σνπηθά 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: Πξνζηαζία 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 Μαΐνπ  έσο 31 Οθησβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. 
Άδεηεο θαχζεο θαηά πεξίπησζε δχλαηαη λα ρνξεγεί ε θαηά ηφπνπο Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαηά ην 
πξναλαθεξφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη 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. Οη 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. 
Οπνηαδήπνηε 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: Καζαξηζκφο απιάθσλ άξδεπζεο Οη Γεκφηεο ππνρξενχληαη λα πξνβαίλνπλ ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ 
απιάθσλ ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα ζρεηηθά πξφζηηκα 
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ αληίζηνηρν Καλνληζκφ. (άξζξν 8 & 10, Καλνληζκνχ Άξδεπζεο ΑΓΑ:45Φ9Χ9Π-ΓΦΓ) 
 
Άξζξν 27: Εψα ζπληξνθηάο θαη ινηπά νηθφζηηα  
27.1 Οη 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€  
 
Άξζξν 28: Βνζθή Εψσλ Απαγνξεχεηαη ε βνζθή δσψλ εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ηεο πφιεο θαη ησλ Σνπηθψλ 
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€ Πέξαλ 
ηνπ αλψηεξνπ πξνζηίκνπ ν παξαβάηεο ππνρξενχηαη ζηελ απνκάθξπλζε θαη αζθαιή κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ 
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ακηαληνχρσλ πιηθψλ κέζσ εηαηξεηψλ πνπ θαηέρνπλ ζρεηηθή άδεηα κεηαθνξάο πξνο λνκίκνπο ιεηηνπξγνχληνο 
ρψξνπο απφζεζεο ακηάληνπ ή επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 
29.2 Πξηλ 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 Π.Γ 212/2006 ( ΦΔΚ 
212/Α/9-10-2006) θαη ηεο νδεγίαο 2003/18/ΔΚ. Σα 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 (Κ.Τ.Α 8668/2007 <<Έγθξηζε Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο 
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ)>> (ΦΔΚ 287Β/2/3/07) 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ: ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΚΑΗ  ΔΡΓΑΗΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ 
ΚΟΗΝΖ ΩΦΔΛΔΗΑ 
 
Άξζξν 30: Καζαξηφηεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη εξγαζηψλ θνηλσθειψλ νξγαληζκψλ 
30.1 Σν 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. Σνπ Ν. 1080/80. 
30.1.1 ε θάζε εθηεινχκελε νηθνδνκηθή εξγαζία, κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ, ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ 
θαη ηνπ αξκφδηνπ εξγνιάβνπ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ:  
α) Αληίγξαθν ηεο ζεσξεκέλεο απφ ηελ Αζηπλνκία νηθνδνκηθήο άδεηαο.  
β) Πηλαθίδα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν 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  ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Σερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηα εγθξηκέλα απφ ηελ Πνιενδνκία 
ζρέδηα, νη παξαπάλσ ππεχζπλνη νθείινπλ ακέζσο λα ηα παξνπζηάδνπλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο 
ησλ εθηεινχκελσλ θαηαζθεπψλ.  
30.2 ε 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 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, νη παξαπάλσ ππεχζπλνη νθείινπλ:  
α) Να ζεσξνχλ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα απφ ην Αζηπλνκηθφ Σκήκα . 
β) Να εθνδηάδνληαη απφ ην Γήκν κε άδεηα θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ - νδνζηξψκαηνο θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν 
ηέινο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξφθεηηαη λα γίλεη θαηάιεςε ηνπ πεδνδξνκίνπ, λα ππνβάιινπλ αλάινγε ππεχζπλε 
δήισζε, ε κε ππνβνιή ηεο νπνίαο ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν 500,00€. 
γ) Να πξνζθνκίδνπλ ζην Γήκν εγγπεηηθή επηζηνιή (ην ππφδεηγκα ηεο νπνίαο ζα ρνξεγεί ν Γήκνο) αλαγλσξηζκέλεο 
Σξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνζνχ (€ 20) επξψ είθνζη αλά κέηξν κήθνπο ηεο πξφζνςεο, 
ε νπνία θαη ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κεηά ηελ πιήξε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη εθ’ φζνλ δελ 
πξνθιήζεθαλ δεκίεο ζηνπο Γεκνηηθνχο ρψξνπο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (π.ρ. κπάδα, ηζηκέληα 
ζην πεδνδξφκην θαη ην νδφζηξσκα, άιιεο θζνξέο ζηα πεδνδξφκηα, παξαιείςεηο πιαθφζηξσζεο πεδνδξνκίνπ 
θ.ι.π.). Σα παξαπάλσ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ.  
30.3.1 Ο ρψξνο πνπ εθηεινχληαη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηθξαγκέλνο. ε πεξίπησζε 
θαηαιήςεσο πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεδψλ θαη ησλ 
νρεκάησλ. Σα 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. Πξφζηηκν 500,00€ 
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. 
Πξφζηηκν 500,00€ 
30.3.3 Σα 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 Ο 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.  
Σα αλαθπθιψζηκα πιηθά ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα νδεγνχληαη ζηνπο εηδηθνχο κπιε θάδνπο ηνπ Γήκνπ. Μεγάιεο 
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πνζφηεηεο ζα απνζεθεχνληαη επηκειψο θαη ζα απνθνκίδνληαη απφ εηδηθφ φρεκα ηνπ Γήκνπ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε 
ηελ Τπεξεζία 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. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ηδηνθηήηε 
ηεο νηθνδνκήο ή ηνλ εξγνιάβν ησλ εξγαζηψλ. Πξφζηηκν 500,00€ 
30.4 ε πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο (Ο.Σ.Δ, Γ.Δ.Ζ θιπ) γηα ζπληήξεζε, 
επηζθεπή δηθηχνπ ή λέσλ παξνρψλ, επηβάιιεηαη ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο Νφκνπο «πεξί 
εθηέιεζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ» (ζεκάλζεηο θιπ) θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ θαη ηνπ 
Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 30.5 ε 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. Πξφζηηκν 500,00€ 
30.6 Μεηά 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. Καηφπηλ ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη ζρνιαζηηθή θαζαξηφηεηα ζε φιε ηελ πεξηνρή πνπ απηφ θαιχπηεη θαη επεξεάδεη, ηηκσξείηαη κε 
πξφζηηκν 500,000€  
 
ΑΡΘΡΟ 31: Σα ηέιε γηα παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ πεξηιακβάλνπλ: 
 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΣΔΛΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

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 Σέινο 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 Σέινο 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 Σέινο αληαπνδνηηθφ ζε ρξήζηεο ή ελνηθηαζηέο ρψξσλ  

6 Άξζξν 30.3.4 Σέινο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

 
Σα αλσηέξσ πξνβιεπφκελα ηέιε απνθνκηδήο ή παξνρήο ππεξεζηψλ θαζψο επίζεο θαη ην ηέινο δηάζεζεο 
ζα θαζνξίδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη θαηά πεξίπησζε κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη εθφζνλ 
απηφ δελ απαγνξεχεηαη απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ή ππνπξγηθέο απνθάζεηο (π.ρ. λνκνζεζία γηα ηα ηαηξηθά 
απφβιεηα, θιπ). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 32  
Γεληθή δηάηαμε, κε πξνβιεθζείζεο πεξηπηψζεηο 
 
Πεξηπηψζεηο 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 ΔΤΡΧ, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο 
ξχπαλζεο, ην νπνίν ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηξηπιαζηάδεηαη (γηα ηελ ίδηα παξάβαζε). Ο 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 33 
Δπηβνιή θπξψζεσλ  
 
Γεληθά: Ζ επηβνιή πξνζηίκσλ είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 
άξζξνπ 2, ηα νπνία κε απφθαζή ηνπο θαζνξίδνπλ κφλν ην χςνο ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα : 

 Πξφζηηκν 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). 

 Πξφζηηκν απφ 1.000,00 έσο 2.000,00 € κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
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 Πξφζηηκν άλσ ησλ 2.000,00 € κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
αληίζηνηρεο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 
1. Οη 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. Με ηηο ίδηεο σο 
άλσ πξάμεηο βεβαηψζεηο παξαβάζεσλ ζα επηβάιινληαη ζηνπο παξαβάηεο θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Καλνληζκφ 
πξφζηηκα.  
2. Ο 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 Σακείν 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 34  
πλεξγαζία κε ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο 
Οη εξγαδφκελνη ζηνλ Σνκέα Πεξηβάιινληνο - Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ επηηεινχλ απφ φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
Γήκνπ ην πην δχζθνιν έξγν. 
Κάζε 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 Τπεξεζίεο 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. ηελ 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.  
 
ΑΡΘΡΟ 35 
Έλαξμε ηζρχνο  
Ο  παξψλ  Καλνληζκφο  ηζρχεη  ακέζσο  κεηά ηελ  έγθξηζε θαη δεκνζίεπζή ηνπ, φπσο πξνβιέπεη ν Κψδηθαο Γήκσλ 
θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/06, ΦΔΚ Α’ 114/8.6.2006). 
Με ηελ ςήθηζε θαη εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ,  θαηαξγείηαη θάζε πξνεγνχκελνο θαη θάζε απφθαζε πνπ 
δελ είλαη ζχκθσλε  κε απηφλ. 

 
  Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο 

 
Γξ. Βακβάηζηθνο Παλαγηψηεο  

  ΣΔ13- Σερλ.Γεσπνλ. (ΜSc., PhD)  

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 
ηνπ Λ. 3852/2010 (όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη)   θαη κεηά από ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Διζηγείηαι  πξνο ην Γεκνηηθό ζπκβνύιην ην ζρέδην  ηνπ λένπ  Θαλνληζκνύ Θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ 

Βέινπ- Βόραο,  ζύκθσλα κε  ην αλσηέξσ εηζεγεηηθό  ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο . 

                                     Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό  5/2021 
                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 
 

Ο Πξόεδξνο           Σα Κέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                            Τπνγξαθέο   

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

 

 ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ     
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