ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ
Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση
προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως αποτέλεσµα
πέρα των άλλων την καταστροφή του φυσικού κάλους.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας είναι
υπεύθυνη για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, επιδιώκει ,στοχεύει µέσω των
προσφεροµένων και συνεχώς αναβαθµιζόµενων υπηρεσιών στον τοµέα της καθαριότητας
αλλά και της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού:
Την καθαριότητα της πόλης.
Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας.
Την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και της ποιότητας
ζωής των κατοίκων.
Την αναβάθµιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αρχαιολογικού
και τουριστικού ενδιαφέροντος.
Την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εµπορικών
περιοχών.
Την ενίσχυση εναλλακτικών µορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων µε
µεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Τη διατήρηση του δηµόσιου χαρακτήρα.
Την ενίσχυση νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων.
Τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Την ενεργό συµµετοχή των πολιτών.
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ΑΡΧΕΣ
Ο παρών κανονισµός και η πολιτική συνεργασίας του ∆ήµου µε τους ∆ηµότες, τους
κατοίκους και τους εν γένει αποδέκτες των υπηρεσιών καθαριότητας, διέπεται από τις εξής
βασικές αρχές:
Το φυσικό περιβάλλον είναι µέγιστο αγαθό που χρήζει συνεχούς φροντίδας και
προστατεύεται από την κείµενη νοµοθεσία και τον παρόντα κανονισµό.
Η ποιότητα ζωήs, η δηµόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων της
πόλης, η προστασία των πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών,
αποτελούν δικαίωµα των πολιτών και υποχρέωση της Κεντρικής ∆ιοίκησης και της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η ρύπανση της ατµόσφαιρας αποτελεί παράγοντα που απειλεί την δηµόσια υγεία,
υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, τη διατήρηση του φυσικού κάλους.
Η παραγωγή αποβλήτων αποτελεί µορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγµατική
ή εν δυνάµει σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει µε κάθε µέσο να περιορίζεται
στο ελάχιστο δυνατό.
Οι εναλλακτικές και Περιβαλλοντικά Ορθολογικές µέθοδοι ∆ιαχείρισης των
απορριµµάτων συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η αξιοποίηση των υλικών από τα απόβλητα µε την προώθηση της ανακύκλωσης
και σε ειδικές περιπτώσεις ανάκτησης ενέργειας περιορίζει τη σπατάλη
ενεργειακών πόρων.
Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές. Οι πολίτες και οι κάθε είδους
αποδέκτες των υπηρεσιών συµµετέχουν µε αντικειµενικά κριτήρια, ανάλογα µε τις
δυνάµεις τους και την συµβολή τους στη διαµόρφωση του αντικειµένου της
καθαριότητας.
Η παραγωγή των προϊόντων καθώς και οι βιοµηχανίες, οι βιοτεχνίες και οι
έµποροι πρέπει να λαµβάνουν µέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την
παραγωγή, χρήση και διάθεση συσκευασιών προσοδοφόρων για ανάκτηση ή
επαναχρησιµοποίηση.
Η ενεργός συµµετοχή των δηµοτών, κατοίκων και επισκεπτών της πόλης στα
προγράµµατα ανακύκλωσης και εθελοντισµού και η τήρηση των διατάξεων του
παρόντος κανονισµού.
Ο ρυπαίνων τιµωρείται µε διοικητικές και οικονοµικές κυρώσεις.
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ΣΤΟΧΟΙ
Στόχοι του παρόντος κανονισµού είναι:
Η µεγιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ώστε να
µειωθεί κατά το δυνατόν η σπατάλη φυσικών πόρων, να επιτευχθεί µείωση του
κόστους διαχείρισης και αύξηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος
συλλογής, αποκοµιδής και µεταφοράς αυτών.
Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφεροµένων υπηρεσιών στους
δηµότες, κατοίκους, επισκέπτες της πόλης και τους επαγγελµατίες που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου.
Επιπλέον:
Με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την ανανέωση των κάθε είδους µέσων και την
ενίσχυση του εξοπλισµού και την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού
επιδιώκεται:
Η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας της πόλης.
Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών
επιπτώσεων από την κάθε ρύπανση.
Η προστασία της δηµόσιας υγείας και των συνθηκών υγιεινής καθώς και η
διασφάλιση της προστασίας πολιτών και εργαζοµένων από την ανάµειξη
οικιακών

απορριµµάτων

µε

επικίνδυνα

απόβλητα,

από

την

έκθεση

απορριµµάτων σε κοινόχρηστους χώρους, τη διασπορά και διάχυσή τους στο
περιβάλλον.
Η ελάττωσή της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των υλικών
που µπορούν να ανακυκλωθούν.
Η ενθάρρυνση της ενεργούς συµµετοχής των πολιτών µε την ενηµέρωση και
την κατάρτιση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΘΡΟ

Α
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.

Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού
Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά
αγαθά που επιτυγχάνονται και προστατεύονται µε την συνεχή συνεργασία δηµοτών –
κατοίκων και του ∆ήµου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώµατα.
Ο παρών κανονισµός έχει ως αντικείµενο:
Την τήρηση καθαριότητας της πόλης
Τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας
Τη σωστή και ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων- στερεών
αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκοµιδή, ανακύκλωση, διάθεση)
Την γνωστοποίηση των σχετικών δηµοτικών διατάξεων και την εφαρµογή
τους.
Με βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού δεν θίγουν τις
ισχύουσες διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ
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Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού
Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού ανήκει στην
αρµόδια ∆ιεύθυνση, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας
του ∆ήµου. Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας (∆ιευθυντής- Τµηµατάρχης-προϊστάµενοι-επόπτες
)και η ∆ηµοτική Αστυνοµία (όταν λειτουργήσει εξουσιοδοτούνται και είναι αρµόδιες για
την υποβολή µηνύσεων και την επιβολή προστίµων.
Ο ∆ήµαρχος µπορεί, µε αποφάσεις του, να αναθέτει σε δηµοτικούς υπαλλήλους την
εφαρµογή µέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος

Κανονισµού και την

βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων.
Όλα τα πρόστιµα αναπροσαρµόζονται κάθε χρόνο µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης, οφείλουν να συνδράµουν τις πιο πάνω
υπηρεσίες ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αποτελεσµατική πραγµατοποίηση της
αποστολής τους.
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Προσδιορισµός και ταξινόµηση των απορριµµάτων
Ως απορρίµµατα

–στερεά απόβλητα- στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισµού

νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείµενα, κυρίως στερεάς µορφής που προέρχονται από
ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης,
εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος, που είναι
εγκαταλελειµµένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν.
Τα στερεά απόβλητα περιλαµβάνονται αναλυτικά στο παράρτηµα ΙΑ και ΙΒ του
άρθρου 17 της Κοινής Υπουργικής απόφασης 50910/2727/22-12-2003
∆ηµοτικά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα που περιγράφονται στο παράρτηµα
ΙΒ’ του άρθρου 21 της ίδιας Κ.Υ.Α. µε ονοµατολογία αναφοράς 20.00.00, από τα οποία
εξαιρούνται τα απόβλητα που περιέχονται

στην ίδια ονοµατολογία και τα οποία

περιλαµβάνονται στον κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων, που έχει υιοθετηθεί µε την
απόφαση 94/904 Ε.Κ.
Ως οικιακά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα των κατοικιών, του οδοκαθαρισµού
ή άλλα απόβλητα που µπορούν από τη φύση ή την σύνθεσή τους να εξοµοιωθούν µε τα
«οικιακά».
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και Αστικές διατάξεις τα απόβλητα ταξινοµούνται σε :
∆ΗΜΟΤΙΚΑ (ΑΣΤΙΚΑ), ΕΙ∆ΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ- ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ.
Τα ∆ηµοτικά ( Αστικά) απορρίµµατα περιλαµβάνουν:
I. Εσωτερικά απορρίµµατα, ογκώδη και µη

που προέρχονται από οικίες,

καταστήµατα, γραφεία, βιοµηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελµατικούς
χώρους, ιδρύµατα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους
όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.
II. Εξωτερικά απορρίµµατα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε
οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π.
III. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π.)
IV. Επικίνδυνα αστικά απορρίµµατα (σε µικρές ποσότητες), όπως µπαταρίες,
φάρµακα, σύριγγες κ.λ.π.
2. Τα ειδικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν:
I. Υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα βιοµηχανιών, βιοτεχνιών,
εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων µονάδων παραγωγής (µέταλλα,
ξύλο,χαρτί, πλαστικά κ.λ.π.) και δεν προσοµοιάζουν µε τα αστικά λόγω
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II. όγκου,

ποσότητας,

ποιότητας,

δυνατότητας

µεταφοράς

και

τελικής

επεξεργασίας.
III. Τα υπόλοιπα νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός

των

µολυσµατικών αποβλήτων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείων και
τοκετών από µικροβιολογικά εργαστήρια, από τµήµατα λοιµωδών νόσων
κ.λ.π, τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους.
IV. Απορρίµµατα και υπόλοιπα καθαρισµού νεκροταφειακών χώρων.
V. Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά
οικοδοµικές εργασίες.
VI. Απόβλητα µη δυνάµενα να µεταφερθούν δια των συνήθων µεθόδων και
οχηµάτων.
VII. Αυτοκίνητα, οχήµατα, σκάφη και µηχανήµατα γενικώς, καθώς και µέρη τους,
άχρηστα ή εγκαταλελειµµένα κατά τις κείµενες διατάξεις.
3. Τα Τοξικά – Επικίνδυνα απορρίµµατα περιλαµβάνουν:
I. Όλα τα απορρίµµατα που περιέχουν ουσίες, οι οποίες εγκυµονούν κινδύνους
για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρµακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά,
τοξικά κ.λ.π.) τα οποία προέρχονται στην Κ.Υ.Α 19396/1546/1977 (ΦΕΚ Β’
604). Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, των
οποίων η συλλογή, αποκοµιδή και διάθεσή τους γίνεται µε τρόπους, µεθόδους
και µεταφορικά µέσα διάφορα από τα συνήθη.
II. Απορρίµµατα που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών από
παθολογοανατοµικά-

µικροβιολογικά-

αιµατολογικά

εργαστήρια,

από

τµήµατα λοιµωδών νόσων κ.λ.π. που οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε
ειδικούς κλιβάνους από αυτούς που τα παράγουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΘΡΟ
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Υποχρεώσεις του ∆ήµου
Με βάση τον παρόντα κανονισµό οι υποχρεώσεις του ∆ήµου καθορίζονται ως εξής:
1. Η περισυλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των µη ογκωδών αστικών
απορριµµάτων έτσι όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.1 του παρόντος
κανονισµού. Η αποκοµιδή γίνεται σύµφωνα µε πρόγραµµα που καταρτίζει ο
αρµόδιος Αντιδήµαρχος µε τους συνεργάτες του και σύµφωνα µε τις ανάγκες τις
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κάθε περιοχής. Τα απορρίµµατα µεταφέρονται µε ειδικά µέσα του ∆ήµου, σε
σταθµούς µεταµόρφωσης, χώρους υγειονοµικής ταφής, εργοστάσια διαλογής,
ανακύκλωση, ή όπου άλλού ορίσει η ∆ηµοτική Αρχή.
2. Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριµµάτων όπως
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.1 α,β,γ του παρόντος κανονισµού (παλιά
έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώµατα κ.λ.π) πραγµατοποιείται εντός δέκα
(10) ηµερών από την ειδοποίηση στην Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου ή
κάποιου άλλου ειδικού προγράµµατος που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας
του ∆ήµου. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν πριν την αποκοµιδή ογκωδών δηµοτικών
απορριµµάτων, να προκαταβάλουν το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής ανά
ογκώδης αντικείµενο (ανάλογα µε το βάρος, τον όγκο κ.τ.λ.), όπως αυτό θα
καθοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (ειδικό τέλος αποκοµιδής ανά
ογκώδες αντικείµενο ή ….€/µ3 στην περίπτωση πολλών ογκωδών αντικειµένων).
Το ποσό αυτό αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο σύµφωνα µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
3. Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των «ειδικών» απορριµµάτων που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2. Η αποκοµιδή για την κατηγορία αυτή, γίνεται από
τους ίδιους τους υπευθύνους µε δικά τους µέσα και ευθύνη ή εφ’ όσον ο ∆ήµος έχει
την δυνατότητα και την σχετική υποδοµή, βάση ιδιαιτέρου προγράµµατος
αποκοµιδής. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει πριν από την
αποκοµιδή, να έχουν καταβάλλει το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής ανά τόνο ( ή
κυβικό µέτρο), όπως αυτό θα καθοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και
αποµάκρυνσης σκουπιδιών και απορριµµάτων που κείνται σε οδούς, πλατείες και
κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι µέθοδοι καθαρισµού ορίζονται από τον
∆ήµο, ανάλογα µε τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιµα µέσα. Για τη
διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο ∆ήµος υποχρεούται να τοποθετεί σε
κατάλληλες αποστάσεις, εύχρηστα δοχεία απορριµµάτων ή άλλους ειδικούς κάδους
υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης κ.λ.π. τα οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά.
5. Η ενηµέρωση των δηµοτών για τα προγράµµατα και δροµολόγια οχηµάτων
αποκοµιδής απορριµµάτων, τις τυχόν αλλαγές, τις ώρες και ηµέρες πλυσίµατος των
οδών και κοινοχρήστων χώρων, καθώς επίσης και τις ώρες και ηµέρες που
απαγορεύεται το παρκάρισµα των αυτοκινήτων για σάρωµα των οδών και
κοινοχρήστων χώρων.
7

6. Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισµού όπως προβλέπει το
άρθρο 37 παρ.3 του ∆.Κ.Κ.
7. Η λήψη εκτάκτων µέτρων για τη καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται
λόγω των καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτατων γεγονότων.
8. Η προώθηση προγραµµάτων ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή ή άλλες
κατάλληλες µεθόδους, όπως προβλέπεται από το Νόµο 2939/2001 για την
εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

Μεταβατική

διάταξη

Η ισχύς της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου αρχίζει από την…

/

/

2007………..

ΆΡΘΡΟ
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Εξαίρεση από τον παρόντα Κανονισµό
Όπως προβλέπεται στo άρθρο 7 της Κ.Υ.Α 50910/2727/22-12-2003 «Μέτρα και
όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων» . Ο ∆ήµος µπορεί να µη δέχεται
δηµοτικά απόβλητα, εκτός από τα οικιακά, αν λόγω της σύνθεσης, της ποιότητας ή της
ποσότητάς τους δεν είναι δυνατή η αποκοµιδή, η συλλογή και η διάθεσή τους µε τις
υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας.
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται:
1. Στην συλλογή και αποκοµιδή των απορριµµάτων – αποβλήτων του άρθρου
3 παρ.3 και όσων χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές
διατάξεις όπως:
Ραδιενεργά απόβλητα
Εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες
Απόβλητα

προερχόµενα

από

εξαγωγή

και

αποθήκευση

µεταλλευτικών πόρων
Γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείµµατα γεωργικών
φαρµάκων, εντοµοκτόνων κ.λ.π.
Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο.
Στην άρση και µεταφορά ογκωδών και βαρέων οχηµάτων ή

µηχανηµάτων εργοστασίων

και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.
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Στον καθαρισµό σταθµών και γραµµών (περιφραγµένων και µη) που βρίσκονται

σε

στεγασµένους ή περιφραγµένους χώρους, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα, νοµή ή
κατοχή σε φορείς µέσων µαζικής µεταφοράς (ΟΣΕ, Υπεραστικό και Αστικό ΚΤΕΛ)
2. Στον Καθαρισµό Αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε
ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς.
3. Επίσης ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να αποκοµίζει τα απορρίµµατα που
παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγµατοποιούν εκδηλώσεις ή
µισθώνουν χώρους, από φορείς οι οποίοι απαλλάσσονται της καταβολής
ανταποδοτικών τελών. Ο ∆ήµος µπορεί εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς
αυτοί παρέχουν προς χρήση τα ακίνητά τους σε ιδιώτες – υπόχρεους
καταβολής τελών- να βεβαιώνει τα ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές ή
χρήστες του χώρου.
4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων µέτρων, για λόγους
δηµόσιας τάξης ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριµµάτων
, ο ∆ήµος µετά από ενηµέρωση των δηµοτών, µπορεί τοπικά ή συνολικά να
τροποποιεί ή και να διακόπτει τα προγράµµατα αποκοµιδής, µέχρις ότου
αρθούν τα έκτακτα µέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις
περιπτώσεις αυτές, ο ∆ήµος λαµβάνει κάθε δυνατό µέσο για τον περιορισµό
της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών.

2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

1.

Η καθαριότητα των δηµοσίων και δηµοτικών χώρων που χρησιµοποιούνται
από διάφορους φορείς για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους
διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που διατίθενται
καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στην
κοινή χρήση, µετά το πέρας

των εκδηλώσεων, στην κατάσταση που τους

παρέλαβαν.
2. Ο ∆ήµος αναλαµβάνει την αποκοµιδή των απορριµµάτων, µετά το πέρας των
εκδηλώσεων, µόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών µε την αρµόδια
∆ιεύθυνση Καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόµενου τέλους, όπως
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αυτό θα καθοριστεί µε νεότερη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε κάθε
περίπτωση, τα απορρίµµατα πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε µέσα
µηχανικής αποκοµιδής, ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα
τοποθετούν σε σηµεία που θα τους υποδείξει η αρµόδια ∆ιεύθυνση.

3. ΑΓΑΛΜΑΤΑ- ΜΝΗΜΕΙΑ- ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ – ΑΣΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1) Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, τα αγάλµατα,
µνηµεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο που προστατεύεται
από την κείµενη νοµοθεσία για το φυσικό κάλος ή την ιστορική του
αξία., πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση µνηµείων,
αγαλµάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπόν δηµοσίων χώρων και
κτιρίων, αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιµα ανάλογα µε την
έκταση της παράβασης. Στους παραβάτες, πέραν του προστίµου,
καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν
κάθε φορά.
2) Ο Αστικός Εξοπλισµός (παγκάκια, κάγκελα, κολόνες ηλεκτροφωτισµού,
στάσεις λεωφορείων, κάδοι, καλάθια και λοιπά µέσα προσωρινής
αποθήκευσης απορριµµάτων κ.λ.π.) πρέπει να διατηρείται καθαρός,
ώστε να ανταποκρίνεται προς το σκοπό του, που είναι η παροχή
υπηρεσιών προς τους πολίτες και να µην αποτελεί εστία µόλυνσης ή
αισθητικής

υποβάθµισης της πόλης. Η ρύπανση των στοιχείων

«αστικού εξοπλισµού» της πόλεως αποτελεί παράβαση και επισύρει
κάθε φορά πρόστιµο. Στους παραβάτες, πέραν του προστίµου,
καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν
κάθε φορά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
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Ορισµοί

ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
Για

την

εφαρµογή

των

επόµενων

διατάξεων

του

παρόντος

κανονισµού,

οι

χρησιµοποιούµενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες:
1. Κατοικίες. Θεωρούνται οι αυτοτελείς

χώροι, όπου κατοικούν µόνιµα ή

πρόσκαιρα, µεµονωµένα άτοµα ή οικογένειες και τα συγκροτήµατα κατοικιών
(πολυκατοικίες). Υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους, για δε τους κοινόχρηστους
χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτηµάτων είναι ο

διαχειριστής. Αν δεν

υπάρχει διαχειριστής, όλοι οι ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων και καταστηµάτων του
κτιρίου.
2. Επιχειρήσεις- Καταστήµατα. Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν
κάθε φύσεως εµπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδος εργαστήρια και
βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι:
I. Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους.
II. Για ανώνυµες εταιρίες, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο ∆ιευθύνων σύµβούλος
και Γενικός ∆ιευθυντής.
III. Για περιορισµένης Ευθύνης, ο διαχειριστής τους.
IV. Για Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρίες, ο ∆ιαχειριστής.
V. Για Συνεταιρισµούς, ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Συνεταιρισµού.
VI. Για Σωµατεία, ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
VII. Για Κοινοπραξίες αποτελούµενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις
αποτελούν.
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VIII. Για Κοινοπραξίες αποτελούµενες από νοµικά πρόσωπα, οι νόµιµοι
εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων που τις αποτελούν.
3. Γραφεία. Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκούνται οποιαδήποτε
επαγγέλµατα, µόνιµα ή πρόσκαιρα, στους οποίους υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης,
νοµέας ή κάτοχος τους.
4. Οικόπεδα. Θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγµένοι ή µη εντός ή εκτός
σχεδίου, στους οποίους υπεύθυνος είναι ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος αυτών.
5. Βιοµηχανικές και Βιοτεχνικές µονάδες και εργαστήρια. Θεωρούνται οι
στεγασµένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιµοποιούνται από βιοµηχανικές
επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες τους και την υποστήριξή τους.
Στις µονάδες αυτές υπεύθυνος για την καθαριότητα, είναι συγκεκριµένο πρόσωπο,
οριζόµενο εκάστοτε από την διεύθυνση της µονάδας και γνωστοποιούµενο στο
∆ήµο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει οριστεί, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και
ο διευθυντής της µονάδας.
6. Υπεύθυνοι µεταφοράς και Μεταφόρτωσης θεωρούνται οι εκτελούντες τις
εργασίες αυτές, καθώς και οι οδηγοί, χειριστές µηχανηµάτων και γενικά όλοι οι
προστιθέντες από τους εκτελούντες τις εργασίες αυτές.

ΑΡΘΡΟ
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗ ΟΓΚΩ∆Η ∆ΗΜΟΤΙΚΑ
(ΑΣΤΙΚΑ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίµµατα αυτά, έτσι όπως αυτοί χαρακτηρίζονται στο
άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραµµα
αποκοµιδής απορριµµάτων που ο ∆ήµος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους.
Τις ηµέρες και ώρες διέλευσης των απορριµµατοφόρων, οφείλουν να έχουν
συσκευασµένα τα απορρίµµατά τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους
οποίους πρέπει πριν την ώρα διέλευσής του απορριµµατοφόρου, να έχουν
τοποθετήσει σε κάδο µηχανικής αποκοµιδής ή σε συµπιεστή που βρίσκεται
πλησιέστερα στην οικία ή την επαγγελµατική στέγη τους. Σε περιοχές στις
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οποίες δεν πραγµατοποιείται µηχανική αποκοµιδή , οι υπεύθυνοι υποχρεούνται
να εναποθέτουν τα προς αποκοµιδή απορρίµµατα, καλά συσκευασµένα, σε
προκαθορισµένη θέση, που έχει υποδειχθεί από την υπηρεσία καθαριότητας
ύστερα από συνεννόηση.
2. Κάθε κτίριο πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο για τη συγκέντρωση και
προσωρινή αποθήκευση των απορριµµάτων του κτιρίου µέχρι την αποκοµιδή
τους από τα συνεργεία καθαριότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου ή
τοποθέτηση της πρόσοψής του κτιρίου εσωτερικά της οικοδοµικής γραµµής, ο
χώρος αυτός µπορεί να γίνει το προκήπιο ή ο παρόδιος ακάλυπτος χώρος
(άρθρο 376 Π.∆ 27/99 περί κώδικα βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας).
3. α) Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής, οι συµπιεστές και κάθε άλλο µέσο
προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, τοποθετούνται σε συγκεκριµένες
θέσεις κατόπιν µελέτης των ∆ιευθύνσεων Περιβάλλοντος και Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου, εκ των οποίων η πρώτη είναι και η µόνη αρµόδια για
την επιλογή των θέσεων, την αρχική εγκατάσταση, καθώς και την µετακίνηση ή
αλλαγή θέσεως (µόνιµης ή προσωρινής). Η παρεµπόδιση τοποθέτησης,
κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών µέσων, η µετακίνηση των
κάδων µηχανικής αποκοµιδής και λοιπόν µέσων προσωρινής αποθήκευσης
απορριµµάτων

και

µικροαπορριµµάτων

και

η

αυθαίρετη

αφαίρεση

προστατευτικών «π», καθώς και η εσκεµµένη φθορά των ανωτέρω µέσων,
αποτελεί παράβαση κα επισύρει κάθε φορά πρόστιµο από 70 € έως 80 €.
4. Β) Η µερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων µέσων προσωρινής
αποθήκευσης απορριµµάτων, συνεπεία πρόσκρουσης ή βανδαλισµού, επισύρει
κάθε φορά πρόστιµο από 70 € έως 80 €. και επιπλέον θα καταλογίζονται
οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά.
Γ) Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφηµιστικών αφισών και η αναγραφή
συνθηµάτων σε κάδους ή άλλα µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων
επισύρει κάθε φορά πρόστιµο από 70 € έως 80 € .
5. Για λόγους που σχετίζονται µε την αισθητική της πόλης, τη δηµόσια υγεία
Και την προστασία του περιβάλλοντος, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση
πλαστικών σάκων έξω από τους κάδους µηχανικής αποκοµιδής και τα λοιπά
µέσα προσωρινής αποθήκευσης. Για όσους παραβαίνουν την διάταξη αυτή, ο
∆ήµος επιβάλλει πρόστιµο ύψους από 15€ έως 20€ για κάθε σακούλα ή
αντικείµενο καθώς και για τα σκουπίδια που δεν είναι συσκευασµένα
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κατάλληλα παράλληλα διαπιστουµένης της παραβάσεως υποβάλλεται έγκληση
από το ∆ήµο κατά του υπευθύνου σύµφωνα µε το άρθρο 459 του Π.Κ.
6. Σε περιοχές όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την µηχανική αποκοµιδή και
χρήση κάδων ή άλλων µέσων προσωρινής αποθήκευσης, οι υπεύθυνοι
υποχρεούνται, να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα σε πλαστικούς σάκους
καλά κλεισµένους, έτσι ώστε να αποκλείεται διαρροή του περιεχοµένου τους
επί της οδού, να τοποθετούν τους πλαστικούς σάκους µπροστά από τη ν
ιδιοκτησία του κατοίκου, το πολύ µια ώρα πριν τη διέλευση του
απορριµµατοφόρου κα στην περίπτωση που η αποκοµιδή γίνεται νύχτα, όχι
πριν τις 21:00 µ.µ. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση
απορριµµάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέµασµά τους σε δέντρα,
κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρήψη τους στο δρόµο ή το
πεζοδρόµιο από οποιοδήποτε ύψος. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών
ισχύουν οι κυρώσεις, που προβλέπονται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου για
κάθε σακούλα ή αντικείµενο.
7. Ειδικότερα για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χονδρεµπορικές
επιχειρήσεις, σούπερ µάρκετ κ.τ.λ. που παράγουν µεγάλο όγκο στερεών
αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή η συµπίεση, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται,
στα πάσης φύσεως απορρίµµατα και τις συσκευασίες που τοποθετούν προς
αποκοµιδή, να έχουν ελαχιστοποιήσει τον όγκο δια συµπιέσεως ή άλλου
πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κ.λ.π.) και να τα εναποθέτουν στα µέσα
µηχανικής αποκοµιδής, προδιαγραφών σύµφωνα µε αυτούς που έχει
εγκαταστήσει ο ∆ήµος µας και σε αριθµό και χωρητικότητα µε τις υποδείξεις
της υπηρεσίας καθαριότητος και φυσικά στην αντικατάσταση των παλαιοτέρων
λόγω φθοράς από την αυξηµένη χρήση.
8. Τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος ή εφ’ όσον στην περιοχή δεν εκτελείται
µηχανική αποκοµιδή ή ο όγκος των απορριµµάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες
των προσωρινών µέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, σε συνεννόηση µε την
αρµόδια ∆ιεύθυνση να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Στους µη συµµορφούµενους µε
την διάταξη αυτή ο ∆ήµος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιµο. Σε περίπτωση
µεγάλου όγκου ή υποτροπής το πρόστιµο διπλασιάζεται ή ακόµη και
ανακαλείται η άδεια λειτουργίας. Για τη χορήγηση άδειας στα υπό λειτουργία
νέα καταστήµατα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη συµπιεστή.
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9. Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους µέσα προσωρινής
αποθήκευσης απορριµµάτων (κάδους, πρόπερς, συµπιεστές, καλάθια κ.τ.λ.) τα
οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά
και να προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς
αποβλήτων. Εφ’ όσον τα µέσα δεν είναι καθαρά ή δεν έχουν ληφθεί από τους
υπευθύνους τα απαιτούµενα µέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης και των
κινδύνων διασποράς ή διαρροής, επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο.

ΑΡΘΡΟ
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Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη ∆ηµοτικά ( αστικά )
απορρίµµατα
1.

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΓΚΩ∆Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Τα απορρίµµατα αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των «οικιακών»
απορριµµάτων. Παραλαµβάνονται από τον ∆ήµο, µόνο εφ’ όσον διαθέτει τα µέσα
και έχει τη δυνατότητα αποκοµιδής ογκωδών ∆ηµοτικών (αστικών) απορριµµάτων,
κατόπιν

τηλεφωνικής

επικοινωνίας

των

υπευθύνων

µε

την

Υπηρεσία

Καθαριότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ.2.
Στην περίπτωση που ο ∆ήµος δύναται να αποκοµίσει τα απορρίµµατα αυτά, οι
υπεύθυνοι υποχρεούνται:
Να καταβάλλουν υπέρ του ∆ήµου το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής ανά
ογκώδες αντικείµενο, ανάλογα µε το είδος του, όπως αυτό θα προσδιορισθεί µε
νεώτερη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Να παραδίδουν τα αντικείµενα την ηµέρα, την ώρα και στο σηµείο που θα
καθορίσει η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου.
Να µην εναποθέτουν ογκώδη αντικείµενα στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή
σε κοινόχρηστους χώρους από πριν αλλά µόνον σύµφωνα µε τις υποδείξεις του
∆ήµου, όπως αυτές ανακοινώθηκαν αρµοδίως στον ενδιαφερόµενο µε σχετική
εγγραφή ή τηλεφωνική ειδοποίηση για την ηµέρα, την ώρα και το σηµείο που
πρέπει να εναποθέτουν προσωρινά τα προς αποκοµιδή αντικείµενα. Τα
αντικείµενα πρέπει να τοποθετούνται σε σηµείο ώστε να µην εµποδίζεται η
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κυκλοφορία των πεζών ή οχηµάτων και να είναι ευχερής η αποκοµιδή τους. Σε
αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο και η παράβαση αυτή
συνιστά άνευ αδείας κατάληψη κοινοχρήστου χώρου, για την οποία
εφαρµόζονται όσα προβλέπονται από τον κανονισµό κοινοχρήστων χώρων (θα
επιβάλλεται σχετικό τέλος και επιπλέον πρόστιµο ύψους απο50 €. έως 500 €.

2 . ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Ειδικότερα για τα ογκώδη απόβλητα οικιακού τύπου και σε περιορισµένες ποσότητες, που
προέρχονται από καταστήµατα, γραφεία κ.λ.π., οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, να έχουν
προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσεως απορρίµµατα συσκευασίας,
που τοποθετούν προς αποκοµιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια, κ.λ.π.) δια συµπιέσεως ή
άλλου πρόσφορου τρόπου (δια πιέσεως, περιδέσεως κ.λ.π).
Θα τοποθετούνται δε δίπλα στους κάδους ή σε σηµεία που έχει υποδείξει η
Υπηρεσία Καθαριότητας το µεσηµέρι µε το κλείσιµο των καταστηµάτων, το
βράδυ µε το κλείσιµο επίσης των καταστηµάτων. Στους µη συµµορφούµενους
µε την διάταξη αυτή, ο ∆ήµος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιµο ύψους απο50 €.
έως 500 €.
. Σε περίπτωση υποτροπής ή σε περιπτώσεις µεγάλης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων,
παρεµπόδισης της κυκλοφορίας πεζών ή οχηµάτων το πρόστιµο διπλασιάζεται.

3.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν κ.λ.π. εάν µεν έχουν
µικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και
τοποθετούνται εντός των κάδων ή συµπιεστών, όπως τα οικιακά απορρίµµατα,
εάν δε, έχουν µεγάλο όγκο, ακολουθείται η διαδικασία αποκοµιδής ογκωδών
αντικειµένων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.
Σε περίπτωση απορρίψεώς τους επί του πεζοδροµίου χωρίς να είναι
συσκευασµένα (χύµα), ή χωρίς να έχουν τηρηθεί τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1
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του παρόντος, επιβάλλεται κάθε φορά στον υπεύθυνο πρόστιµο 50€, το οποίο
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα µε τον όγκο και την έκταση
της κατάληψης.
Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαριά κ.λ.π. συσκευάζονται σε ελαφρά
δεµάτια, δεµένα µε ανθεκτικό σχοινί ή σύρµα για την εύκολη φόρτωσή τους.
Για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεσής τους προς αποκοµιδή εφαρµόζονται τα
προβλεπόµενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 8. Σε

περίπτωση µε

συµµόρφωσης και υποτροπής ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην προηγούµενη
παράγραφο (πρόστιµο 50€,και διπλασιασµός).
Υπόλοιπα χώµατος και κοπροχώµατος αποµακρύνονται υποχρεωτικώς από
τους υπεύθυνους µε δικά τους µέσα. Απαγορεύεται η ανάµειξή τους µε οικιακά
απορρίµµατα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο

80 €. έως

130 €. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

ΑΡΘΡΟ

9

.

Υποχρεώσεις Υπευθύνων Ειδικών Απορριµµάτων
Στην περίπτωση κατά την οποία

ο ∆ήµος διαθέτει την υποδοµή και έχει τη

δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριµµάτων από βιοµηχανικές,
βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ.2α του
παρόντος κανονισµού, περισυλλέγει τα απορρίµµατα βάσει ειδικού προγράµµατος,
που ανακοινώνει στους ενδιαφεροµένους οι οποίοι µε τη σειρά τους έχουν
υποχρέωση:
α) να καταβάλλουν υπέρ του ∆ήµου το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής, όπως
αυτό θα καθοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Β) να τηρούν τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα ογκώδη δηµοτικά
απορρίµµατα έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παρ.1.
Στην περίπτωση που ο ∆ήµος δεν έχει την δυνατότητα αποκοµιδής, µεταφοράς και
διάθεσης των ειδικών απορριµµάτων, που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2α, οι
υπεύθυνοι βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.λ.π., υποχρεούνται
να αποµακρύνουν τα απορρίµµατα µε δικά τους µέσα. Επίσης, υποχρεούνται µέχρι

17

την ηµέρα της αποκοµιδής να τα κρατούν συσκευασµένα σε εσωτερικούς χώρους
των επιχειρήσεών τους και να µην τα βγάζουν στο πεζοδρόµιο, το οδόστρωµα ή
άλλους κοινόχρηστους χώρους. Για τους παραβάτες ισχύουν όσα προβλέπονται στο
άρθρο 8 παρ.1γ.
Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων εκτός εκείνων που
εξαιρούνται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωµένοι:
Α) για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόµενες
κλειστές πρέσες.
Β) για τον εµφανή χαρακτηρισµό τους ως απορρίµµατα νοσοκοµειακά, µη επικίνδυνα,
µη τοξικά , µε αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα πάνω στους κάδους, τους
σάκους και τις αυτοπιεζόµενες πρέσες ή άλλο τρόπο σήµανσης, που θα υποδειχθεί
στους υπευθύνους , από την υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου.
Γ) οι υπεύθυνοι των αποβλήτων της προηγούµενης παραγράφου υποχρεούται, εφ’
όσον τους ζητηθεί, να χορηγούν βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρουν την προέλευσή
και το είδος των απορριµµάτων.
Ειδικά τα απορρίµµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2δ του παρόντος
κανονισµού (µπάζα και άλλα άχρηστα και αδρανή υλικά, που προέρχονται από
εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδοµών κ.λ.π.) µεταφέρονται µε
ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών στον Χ.Υ.Τ.Α.
Α) Απαγορεύεται η εναπόθεση επί του πεζοδροµίου, του οδοστρώµατος ή άλλου
κοινόχρηστου (δηµοσίου ή δηµοτικού χώρου) κάθε είδους υλικών άνευ αδείας από
το ∆ήµο και χωρίς τη λήψη των ειδικών µέτρων για την προστασία του
περιβάλλοντος, που προβλέπονται κάθε φορά από τις κείµενες διατάξεις, τον
Κανονισµό «κοινοχρήστων χώρων» του ∆ήµου Λαµιέων και τον παρόντα
κανονισµό.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη
συσκευασία (χύµα) και χωρίς τη λήψη των απαιτούµενων προστατευτικών µέτρων
για την ασφάλεια πεζών και οχηµάτων και την αποφυγή ρύπανσης από διαρροή
των υλικών. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται για το σκοπό αυτό, να λαµβάνουν µέτρα
για την επιµελή κάλυψη των υλικών, την αποφυγή διάχυσης υλικών και αποβλήτων
στο περιβάλλον και την προστασία των πολιτών και να συµµορφώνονται µε τις
υποδείξεις της υπηρεσίας για τη λήψη των πρόσθετων µέτρων, όταν αυτά κρίνονται
απαραίτητα. Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής τιµωρούνται κάθε φορά µε
πρόστιµο ύψους απο120 € - 1000 € και θεωρείται ότι καταλαµβάνουν κοινόχρηστο
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χώρο άνευ αδείας. Τα πρόστιµα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής ή αν από
την έκταση της κατάληψης και τον κίνδυνο διασποράς των υλικών, προκαλούνται
προβλήµατα στη δηµόσια υγεία, την ασφάλεια και την ευταξία της πόλης.
Β)

Ωσαύτως, απαγορεύεται η απόρριψη των ως άνω υλικών σε ακάλυπτους

χώρους, όπως οικόπεδα, ρέµατα, πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις εντός ή εκτός
σχεδίου πόλεως. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν σοβαρά προβλήµατα στο
περιβάλλον, δηµιουργούν εστίες ρύπανσης και υποβαθµίζουν την ποιότητα ζωής
των πολιτών και προκαλούν κινδύνους. Στους παραβάτες της διάταξης ταύτης,
εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν.1892/90 και τις άλλες
προβλεπόµενες κυρώσεις από την κείµενη νοµοθεσία, ο ∆ήµος επιβάλλει πρόστιµο
που κυµαίνεται από απο120 € - 1000 € ανάλογα µε τον όγκο των επιρριπτόµενων
αδρανών και τη σοβαρότητα της ρύπανσης, σε περίπτωση δε επανάληψης πρόστιµο
µέχρι και στο δεκαπλάσιο.
Γ) ∆εν επιτρέπεται η χωρίς άδεια κατάληψη κοινοχρήστων (δηµοτικών ή
δηµοσίων) χώρων για την τοποθέτηση ειδικών κάδων (σκάφος, containers κ.λ.π)
στους οποίους εναποτίθενται µπάζα ή κάθε µορφής αδρανή υλικά. Οι υπεύθυνοι,
όπως αυτοί καθορίζονται στην παράγραφο 4γ 2 του παρόντος άρθρου
υποχρεούνται:
Να εφοδιάζονται µε σχετική άδεια από το ∆ήµο. Να αναρτούν σε εµφανές
σηµείο πινακίδα µε τον αριθµό της άδειας, την ηµεροµηνία έκδοσης και τα
στοιχεία του υπευθύνου. Οι άδειες εκδίδονται από το γραφείο Προσόδων του
∆ήµου, µετά από αυτοψία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έκδοση
σχετικής εγγυητικής επιστολής.
Ως υπεύθυνοι της προηγούµενης παραγράφου νοούνται οι κύριοι νοµείς ή
κάτοχοι ως και οι µισθωτές και εκµισθωτές των ως άνω µέσων και των χώρων
τοποθέτησης τους.
Οι άδειες περιλαµβάνουν απαραιτήτως τη χρονική διάρκεια ισχύος τους, τον
συγκεκριµένο χώρο που διατίθενται, τις διαστάσεις του κινητού µέσου ή της
κατάληψης ( κάδου, σκάφους, containers

κ.λ.π) ή της προστατευµένης

προσωρινής κατασκευής και τα πλήρη στοιχεία των υπευθύνων της παρ. 4γ 2
του παρόντος άρθρου.
Στους παραβάτες της παραγράφου 4γ 1 επιβάλλεται πρόστιµο 120 € για κάθε
ηµέρα παραµονής του µέσου σε κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση παραµονής
σκάφης, συµπιεστού ή άλλου µέσου, χωρίς άδεια, πέραν των 3 ηµερών, το µέσο
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αποµακρύνεται από την αρµόδια υπηρεσία και η δαπάνη αποµάκρυνσης, όπως
αυτή θα προκύπτει κάθε φορά, καταλογίζεται στους υπευθύνους.
Η εσκεµµένη εγκατάλειψη αντικειµένων ή µπαζών από επαγγελµατικά
αυτοκίνητα εργολάβων ή µεταφορικών εταιριών σε δρόµους ή άλλους
κοινόχρηστους χώρους επισύρει πρόστιµο από 100€ έως 500€
Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τηρούν όλα τα µέτρα ασφαλείας για τους πεζούς και
τα οχήµατα που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ

10

.

Υποχρεώσεις Υπευθύνων ειδικών και επικίνδυνων απορριµµάτων που
δεν µεταφέρονται από Υπηρεσίες του ∆ήµου.
1) Τα απορρίµµατα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.3

συλλέγονται,

αποκοµίζονται και µεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους όπως
αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού και τη σχετική
νοµοθεσία.
2) Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται , µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής τους να τα
κρατούν συσκευασµένα σε ειδικούς προστατευµένους χώρους εντός

της

ιδιοκτησίας τους και να µην τα βγάζουν στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε
άλλους κοινόχρηστους χώρους. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να προβούν στην άµεση
αποµάκρυνσή τους µε ιδία µέσα. Η µη συµµόρφωσή των υπευθύνων (εκτός των
όσων προβλέπονται από υγειονοµικές ή άλλες διατάξεις), επισύρει κάθε φορά
πρόστιµο ανάλογα µε το είδος των απορριµµάτων. Οι παραβάτες οφείλουν να
αποµακρύνουν άµεσα από τους κοινόχρηστους χώρους τα απορρίµµατα. Σε
αντίθετη

περίπτωση

εφαρµόζονται

οι

διατάξεις

τους

Κανονισµού

Κοινοχρήστων χώρων και επιβάλλεται πρόστιµο για κατάληψη άνευ αδείας
κοινοχρήστου χώρου ίσο µε το τριπλάσιο του µεγαλύτερου συντελεστή
κατάληψης των κοινοχρήστων χώρων που ισχύει κάθε φορά. Στους παραβάτες
θα επιβάλλονται οι κυρώσεις καταβολής ειδικού τέλους και πρόστιµο
από 500 €. έως 4000 €.
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3) Απαγορεύεται η ανάµειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριµµάτων µε τα
οικιακά απορρίµµατα και η τοποθέτησή τους σε κάδους και άλλα µέσα
αποκοµιδής.

Η

ανάµειξη

επικίνδυνων

απορριµµάτων

µε

«οικιακά»

απορρίµµατα από Νοσοκοµεία ή άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες που
αναµειγνύουν µολυσµατικά ή επικίνδυνα απόβλητα µε οικιακά απορρίµµατα,
επισύρει κάθε φορά πρόστιµο από 500 €. έως 4000 €.

4) Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, να παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους
αποδεικτικά της αποκοµιδής τους καθώς και της τελικής διάθεσης των ειδικών
και επικίνδυνων απορριµµάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

∆

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΡΘΡΟ

11

.

Υποχρεώσεις Υπευθύνων σχετικά µε την Ανακύκλωση

1) Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των αποβλήτων, συσκευασιών και
άλλων προϊόντων στοχεύει:
Στην πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και την µείωση του συνολικού
όγκου πριν την τελική τους διάθεση.
Στην επαναχρησιµοποίηση των συσκευασιών κα την ενθάρρυνση
συστηµάτων ανακύκλωσης- αξιοποίησης.
Στην ανάληψη ευθυνών από τους οικονοµικούς παράγοντες (δηµόσιους και
ιδιωτικούς)
Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και των καταναλωτών ως βασικών
παραγόντων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
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2) Οι Ο.Τ.Α. σύµφωνα µε το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, υποχρεούνται µόνοι ή σε
συνεργασία µε άλλους φορείς, να καταρτίζουν και να υλοποιούν προγράµµατα
συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, διαλογής στην πηγή και ανακύκλωση.
3) Ο ∆ήµος Λαµιέων προωθεί προγράµµατα ανακύκλωσης και διαλογής για την
ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών, ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και
ενεργοποίησης των πολιτών. Οι υπεύθυνοι καθαριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στο
άρθρο 6 και γενικά όλοι οι κάτοικοι έχουν την υποχρέωση να συµβάλλουν στην
καλύτερη υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών.
4) Συγκεκριµένα, οι υπεύθυνοι µετά την ενηµέρωση τους και την έναρξη εφαρµογής
των προγραµµάτων στην περιοχή τους, οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών για τον τρόπο
συλλογής των προς ανακύκλωση απορριµµάτων.
5) Κάθε πρόγραµµα θα περιλαµβάνει 6µηνη δοκιµαστική λειτουργία, µε παράλληλη
ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και παροχή των οδηγιών στους κατοίκους, που
κρίνονται απαραίτητες, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία του προγράµµατος.
6) Μετά την παρέλευση της δοκιµαστικής περιόδου, σε κάθε περιοχή που
εφαρµόζεται το πρόγραµµα διαλογής στην πηγή, οι υπεύθυνοι Καθαριότητας, όπως
αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 6 και γενικά όλοι οι κάτοικοι, επαγγελµατίες και
επισκέπτες, υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος
κανονισµού και τις οδηγίες των υπευθύνων. Σε όσους δεν συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις διαλογής και συλλογής των αποβλήτων και προκειµένου να υπάρξει
επιτυχία στην λειτουργία του συστήµατος εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, ο ∆ήµος θα
επιβάλλει πρόστιµο για κάθε οργανικό απόρριµµα που θα τοποθετείται σε κάδο
ανακύκλωσης.
7) Ο ∆ήµος Λαµιέων προκειµένου να ενισχύσει τα προγράµµατα ανακύκλωσης,
µπορεί µε αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και
επιβραβεύσεις σε όσους συµβάλλουν µε οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχή λειτουργία
των

προγραµµάτων

(σχολεία,

οργανώσεις,

πολίτες,

συνοικίες,

εταιρίες,

καταστήµατα κ.τ.λ.

8) Τα ∆ηµοτικά απόβλητα που προέρχονται από οχήµατα, ηλεκτρικές

και

ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά εκσκαφών, απαγορεύεται να ρίπτονται σε
δηµοτικούς κάδους και καθιερώνεται η υποχρέωση των υπευθύνων για την
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συλλογή, µεταφορά και ανακύκλωσή τους όπως αναλυτικά θα προκύπτει από
ειδικότερες διατάξεις εφαρµογή του Ν.2939/2001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ε’

ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ
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Υποχρεώσεις πεζών-οδηγών

.
και ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων

ζώων

1.

Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούµενους καθ’ οδών αχρήστων χαρτιών, πακέτων ή
άλλων ειδών µικροσυσκευασίας, µικροαντικειµένων και ειδών ατοµικής χρήσης
δεν επιτρέπεται. Το ίδιο επίσης και σε κοινόχρηστους και δηµόσιους χώρους
(πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) από περπατητές,
θαµώνες κ.λ.π. Τα παραπάνω αντικείµενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα
καλάθια µικροαπορριµµάτων ή στους κάδους απορριµµάτων. Σε όσους
παραβιάζουν την διάταξη ταύτη, επιβάλλεται πρόστιµο 20 €. Ενώ όσοι προκαλούν
φθορές σε αστικό εξοπλισµό του ∆ήµου, πρόστιµο από 200- 500 € καθώς και την
δαπάνη για την επισκευή.

2. Η ρύπανση µε λάδια κάθε είδους οχηµάτων που εγκαταλείπονται στο οδόστρωµα ή
σε άλλους κοινόχρηστους χώρους, µπορεί να προκαλέσει ατυχήµατα σε πεζούς και
τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισµού. Οι ιδιοκτήτες των
οχηµάτων πρέπει να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχηµάτων τους σε
περίπτωση διαρροής να µεριµνούν για τον καθαρισµό του χώρου. Σε έκτακτες
περιπτώσεις, όπως διαρροή µετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων
οφείλουν να ειδοποιούν αµέσως την Υπηρεσία Καθαριότητας. Στους παραβάτες
επιβάλλεται πρόστιµο, από 50- 200 € Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση
υποτροπής ή ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης.
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3. Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να µεριµνούν για τον
άµεσο καθαρισµό του περιβάλλοντος από τα περιττώµατα των ζώων τους. Στους
παραβαίνοντες τη διάταξη ταύτη, επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο από 10- 50 € .
Το πρόστιµο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή άλλο
κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, παιδικών
σταθµών, δηµόσια ή δηµοτικά κτίρια , αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π.

4. ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
1. ∆εν επιτρέπεται η εµπορική διαφήµιση εκτός πλαισίων και ειδικών θέσεων.
Η ρύπανση µε εµπορικές αφίσες, φέιγ- βολάν, συνθήµατα κ.λ.π. επισύρει
πρόστιµο από 100- 5000 €

. τόσο για τον διαφηµιστή όσο και στο

διαφηµιζόµενο. Το ίδιο ισχύει και για τα αεροπανό.
2. ∆εν επιτρέπεται η εγκατάλειψη υπολειµµάτων διαφηµιστικών πινακίδων και
γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους (κόλλες, σχισµένες αφίσες κ.λ.π.)
καθώς και οι απαράδεκτοι εµφάνιση διαφηµιστικών ταµπλό. Στους
παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο από 100- 1000 €
3. Πλαίσια και διαφηµίσεις που τοποθετούνται σε δηµοτικούς, κοινοτικούς ή
κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθορίστηκαν για την προβολή υπαίθριας
διαφήµισης, σύµφωνα µε τις πρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν.2946/2001
περί «υπαίθριας διαφήµισης» θεωρούνται ρύποι και αποµακρύνονται άµεσα
από το ∆ήµο. Σε βάρος των διαφηµιστών που τοποθέτησαν τα πλαίσια αυτά
και τις διαφηµίσεις και των διαφηµιζοµένων επιβάλλεται πρόστιµο 1000 €
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. Το κάθε είδους κατάστηµα «υγειονοµικού ενδιαφέροντος» στα οποία
παρατηρείται αυξηµένη παραγωγή κάθε είδους απορριµµάτων (οργανικών
ουσιών, συσκευασιών, κ.λ.π.) οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς σάκους τα
ευπαθή και δύσοσµα απόβλητα (κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείµµατα τροφών
κ.λ.π) να κλείνουν καλά τις σακούλες και να τα τοποθετούν µέσα στα µέσα
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µηχανικής αποκοµιδής το πολύ µισή ώρα πριν από την προγραµµατισµένη
αποκοµιδή. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριµµάτων ή
συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα άλλα µέσα προσωρινής αποθήκευσης
και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα. Στους παραβάτες
επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο 50 €

για κάθε αντικείµενο, συσκευασία ή

σακούλα.
2. Αν ο όγκος των απορριµµάτων που παράγονται από καταστήµατα «
υγειονοµικού ενδιαφέροντος» είναι µεγάλος και δεν καλύπτεται από τα
υπάρχοντα µέσα µηχανικής αποκοµιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν, για τα πάσης
φύσεως απορρίµµατα που τοποθετούν προς αποκοµιδή,

να έχουν

προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια της συµπιέσεως, περιδέσεως
ή άλλου πρόσφορου τρόπου. Επίσης, οι υπεύθυνοι οφείλουν να ενηµερώνουν
την Υπηρεσία Καθαριότητας και να υποβάλλουν αίτηµα προσθήκης µέσων για
την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης τους. Τα πρόσθετα µέσα
τοποθετούνται υποχρεωτικά σε χώρο που καθορίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας
και εντός ορίων ιδιοκτησίας της επιχειρήσεως. Στους µη συµµορφούµενους µε
την διάταξη ταύτη ο ∆ήµος προβαίνει στην επιβολή για κάθε αντικείµενο ή
συσκευασία πρόστιµο 50 € το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή
ανάλογα µε τον όγκο ή την έκταση της ρύπανσης.
3. Σε περιοχές που λόγω ειδικών συνθηκών δεν πραγµατοποιείται µηχανική
αποκοµιδή και δεν υπάρχουν µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, η
συσκευασία των απορριµµάτων πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης φροντίδας από
τους υπεύθυνους των καταστηµάτων και να τηρείται χωρίς παρέκκλιση το
ωράριο αποκοµιδής.
4. Στα καταστήµατα, περίπτερα, καντίνες, στα οποία παράγονται κάθε µορφής
απορρίµµατα από την άµεση κατανάλωση των προϊόντων (µικρογεύµατα,
αναψυκτικά, κ.λ.π.) οφείλουν οι υπεύθυνοι να τοποθετούν δοχεία περισυλλογής
απορριµµάτων αλλά και να τα διατηρούν διαρκώς καθαρά αυτά, τον έµπροσθεν
χώρο και τον περίγυρο. Επιτρέπεται η τοποθέτηση µικρών και καλαίσθητων
κάδων και καλαθιών για µικροαπορρίµµατα σε κοινόχρηστους χώρους, χωρίς
καταβολή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, µε την προϋπόθεση ότι τα
µέσα προσωρινής εναπόθεσης απορριµµάτων δεν θα φέρουν διαφήµιση , ο
αριθµός και η θέση τους θα περιλαµβάνεται στην προηγούµενη άδεια
κοινοχρήστων χώρων και θα είναι συµβατά µε τις προδιαγραφές αστικού
25

εξοπλισµού καθαριότητας που έχει θεσπίσει ο ∆ήµος. Οι υπεύθυνοι οφείλουν
να λάβουν γνώση επικοινωνώντας για το θέµα αυτό µε την Υπηρεσία
Καθαριότητας. Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή επιβάλλεται
πρόστιµο ( από 100- 200 € ) κάθε φορά, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση
υποτροπής ή εφ’ όσον το κατάστηµα δεν διαθέτει ειδικό απορριµµατοδοχείο, ή
σε περίπτωση που τα υπάρχοντα απορριµµατοδοχεία είναι γεµάτα ή ακάθαρτα.
5. Εάν στην περιοχή εφαρµόζεται πρόγραµµα ανακύκλωσης ή διαλογής στην πηγή
οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να τοποθετούν ξεχωριστά µέσα για κάθε είδος.
Στους µη συµµορφούµενους ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 6.
6. ∆εν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόµια και λοιπούς χώρους
προϊόντων καθαρισµού καταστήµατος ή ιδιωτικού χώρου. Για την ρήψη ή
εγκατάλειψη στο πεζοδρόµιο, το δρόµο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο, διαφόρων
απορριµµάτων και λοιπών αντικειµένων που προέρχονται από καθαρισµό
καταστήµατος ή ιδιωτικού χώρου επιβάλλεται κάθε φορά στους παραβάτες
πρόστιµο ( ποσού

).

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου τίθεται σε εφαρµογή σε ότι αφορά την
προσαρµογή των µέσων προς τις προδιαγραφές του ∆ήµου σε όσους έχουν
τοποθετήσει ήδη και έχουν διαφηµιστική πινακίδα ή είναι άλλου τύπου από τον
του 2005.

ΑΡΘΡΟ
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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ (∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ή ∆ΗΜΟΣΙΩΝ) ΧΩΡΩΝ
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

1.

α) Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν, κατόπιν αδείας, κοινόχρηστους χώρους
για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων,(καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία,
εστιατόρια και συναφή) οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς µε
δικά τους µέσα, ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισµού από συνεργεία του ∆ήµου.
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β)

Υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν ειδικό

συµπιεστή απορριµµάτων και κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης
απορριµµάτων σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησής τους και να µεριµνούν για
την τήρηση των υγειονοµικών διατάξεων.
γ)

Να διαθέτουν µικρά καλαίσθητα µέσα προσωρινής αποθήκευσης

µικροαπορριµµάτων εντός των ορίων του χώρου που έχει διατεθεί σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 13 παρ. 4.
δ) Η αµέλεια καθαρισµού κοινοχρήστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων
(πάρκινγκ, σταθµών καυσίµων, κ.λ.π.), που γειτνιάζουν µε κατοικίες, σχολεία,
κοινόχρηστους χώρους είναι παράβαση του παρόντος κανονισµού και επισύρει
πρόστιµο ( από 100- 200 € ).
ε) Η προσωρινή εναπόθεση των απορριµµάτων προς αποκοµιδή πρέπει να
γίνεται µε την προϋπόθεση που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 1.
στ)Εάν οι παραβάσεις που αναφέρονται στις παρ.1α,1γ,1δ του παρόντος
άρθρου διαπιστωθούν για τρίτη φορά µέσα στον ίδιο χρόνο ο ∆ήµος µπορεί να
ανακαλέσει την άδεια χρήσης των κοινοχρήστων χώρων (αφαίρεση άδειας
λειτουργίας ??? ).

ΆΡΘΡΟ
α)
1.
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ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Υποχρεώσεις ∆ήµου
Ο ∆ήµος, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του και προκειµένου να

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του έναντι των δηµοτών, φροντίζει να διατηρεί καθαρούς
τους χώρους όπου πραγµατοποιούνται οι Λαϊκές Αγορές, προστατεύοντας την ∆ηµόσια
Υγεία, και αναλαµβάνει τον καθαρισµό τους µετά το πέρας λειτουργίας τους.
2.

Υποχρεώσεις αδειούχων- παραγωγών-πωλητών και εργαζοµένων στις Λαϊκές

Αγορές.
Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα λειτουργίας των
Λαϊκών Αγορών (από την έναρξη µέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι
αδειούχοι πωλητές (επαγγελµατίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.) έστω και αν
αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαµβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται
αυτοπροσώπως στις Λαϊκές Αγορές και το προσωπικό που απασχολούν.
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Οι αδειούχοι πωλητές Λαϊκών Αγορών οφείλουν:
1. Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που
καταλαµβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
2. Να µην καταλαµβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, πέραν της
εκτάσεως που τους αναλογεί, βάση της αδείας τους.
3. Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε κλεισµένες σακούλες
απορριµµάτων τα απορρίµµατα που παράγουν κατά την διάρκεια της λαϊκής
αγοράς.
4. Να µην ρυπαίνουν µε τη ρήψη κάθε είδους απορριµµάτων και ιδιαιτέρως
ευπαθών και ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (φύλλα λαχανικών, λέπια,
εντόσθια ψαριών, κ.λ.π.).
5. Να µην εγκαταλείπουν υπολείµµατα προϊόντων ή συσκευασιών τους σε
χώρους γύρω των πάγκων τους ή όπου αλλού στην έκταση της λαϊκής
αγοράς, εκτός σάκων ή κάδων απορριµµάτων.
6. Να διευκολύνουν τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Καθαριότητας κατά την
αποκοµιδή καθώς και τον γενικό καθαρισµό του χώρου των λαϊκών αγορών
συµµορφούµενοι µε τις υποδείξεις των εντεταλµένων οργάνων της
Υπηρεσίας Καθαριότητας.
7. Να µην παρακωλύουν µε οιονδήποτε τρόπο την Υπηρεσία Καθαριότητας
κατά την εκτέλεση του έργου της.
8. Να αποµακρύνουν τους πάγκους που χρησιµοποιούν για πώληση των ειδών
τους, καθώς και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί µέσα στο
προκαθορισµένο νόµιµο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
Η παραµονή των πωλητών Λαϊκών Αγορών, των υπαλλήλων τους,
µετά το πέρας του προκαθορισµένου νόµιµου ωραρίου, συνιστά
παράβαση αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και επισύρει
τις προβλεπόµενες κυρώσεις για την αυθαίρετη κατάληψη
κοινοχρήστων χώρων και επιβάλλεται πρόστιµο.
9. Όλες

οι

ανωτέρω

υποχρεώσεις

ισχύουν

και

στις

περιπτώσεις

αναπλήρωσης ή υποβοήθησης των αδειούχων πωλητών ή πρόσληψης
υπαλλήλων από αυτούς ή µη αυτοπρόσωπης εµφάνισής τους τις λαϊκές
αγορές.
10.Η ρύπανση χώρων κεντρικής αγοράς, λαϊκών αγορών και χώρων άσκησης
υπαίθριου εµπορίου: α) µε µικροαπορρίµµατα, β) χύµα υπόλοιπα προϊόντων,
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κούτες, λάδια, σακούλες – κούτες µε απορρίµµατα, κ.λ.π., γ)µε συσκευασίες
που εγκαταλείπονται σε κοινόχρηστους χώρους επισύρει πρόστιµα ( από 200500 € ).

Σε

περίπτωση

υποτροπής

µετά

την

επιβολή

προστίµου

στα

εδάφια

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου, ζητείται από την
Νοµαρχία η ανάκληση αδείας του παραβάτη.

Ειδική διάταξη
Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του ΧΥΤΑ, από οποιαδήποτε
αιτία, που ξεπερνά, τις 24 ώρες και που καθιστά ανέφικτη την αποκοµιδή και τελική
διάθεση των απορριµµάτων ο ∆ήµος υποχρεούται να ενηµερώσει τους συµµετέχοντες στην
Λαϊκή Αγορά και διατηρεί το δικαίωµα να εισηγηθεί στην Νοµαρχία την αναστολή της
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς µετά από 12ωρη προειδοποίηση.

γ) ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
1. ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ – ΚΑΝΤΙΝΕΣ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Οι µικροπωλητές, οι ιδιοκτήτες και οι εκµεταλλευτές περιπτέρων και οι
ιδιοκτήτες καντινών, που ασκούν τις δραστηριότητές τους εντός των
διοικητικών ορίων ευθύνης του ∆ήµου Λαµιέων, ανεξάρτητα από τον φορέα
που τους έχει χορηγήσει την άδεια ασκήσεως του επαγγέλµατος και της άδειας
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου οφείλουν:
α) Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής
β) Να τηρούν τον χώρο γύρω από τον πάγκο, την καντίνα ή το περίπτερό τους
καθαρό.
γ) Να αποσύρουν τους πάγκους, τις καντίνες και κάθε πρόσθετη κατασκευή
από το χώρο εργασίας τους, µετά την λήξη του ωραρίου, ώστε να είναι δυνατός
ο καθαρισµός της περιοχής και να µην µετατρέπονται οι χώροι αυτοί σε εστία
µολύνσεως.
δ) Να διαθέτουν ειδικό µέσο ή µέσα, ανάλογα µε τις ανάγκες τους, για την
προσωρινή αποθήκευση µικροαπορριµµάτων για τους ίδιους και τους πελάτες
τους όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 4,5 και 6. Τα µέσα αυτά θα
πρέπει να διατηρούνται καθαρά µε ευθύνη και φροντίδα των ιδίων.
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ε) Να µην εναποθέτουν στους κοινόχρηστους χώρους υπολείµµατα προϊόντων,
άδειες συσκευασίες και άλλα είδη που δυσχεραίνουν τον γενικό καθαρισµό, την
κίνηση των πολιτών και των µέσων καθαριότητας.
στ) Να εναποθέτουν τα απορρίµµατα και τις άδειες συσκευασίες στο
πλησιέστερο µέσο προσωρινής αποθήκευσης του ∆ήµου.
ζ) Εφ’ όσον στην περιοχή που ασκούν τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες
δεν πραγµατοποιείται µηχανική αποκοµιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να
συσκευάζουν σε ανθεκτικές σακούλες τα στερεά απόβλητα, να ελαχιστοποιούν
τον όγκο των συσκευασιών και να τις περιδένουν ώστε να µην υπάρχει
κίνδυνος διασποράς. Μετά από συνεννόηση µε την Υπηρεσία Καθαριότητας,
θα τους υποδειχθεί τρόπος εναπόθεσης προς αποκοµιδή απορριµµάτων.
η) Οι παραβάτες

των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου,

τιµωρούνται κάθε φορά µε πρόστιµο. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε
περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα της έκτασης και της σοβαρότητας της
ρύπανσης.
θ) Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα µετά την τρίτη βεβαίωση παράβασης του
παρόντος κανονισµού, να προβεί στην αφαίρεση αδείας κατάληψης
κοινοχρήστου χώρου.
2. ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
α) Οι αδειούχοι µικροπωλητές νωπών οπωροκηπευτικών, που ασκούν την
δραστηριότητά τους σε κοινόχρηστους χώρους, κατόπιν αδείας από τον ∆ήµο,
οφείλουν να τηρούν όσα αναγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
κεφαλαίου (γ. υπαίθριο και στάσιµο εµπόριο) ακόµη:
β) Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πάγκων να πετούν στο
οδόστρωµα, πεζοδρόµιο ή σε κοινόχρηστους χώρους (δηµόσιους και
δηµοτικούς) υπολείµµατα των προϊόντων τους, άδειες συσκευασίας κ.λ.π.
γ) Μετά την λήξη της εργασίας τους, οφείλουν να καθαρίζουν επιµελώς το
χώρο και να αποσύρουν κάθε κινητή κατασκευή, ώστε να διευκολύνονται τα
συνεργεία του ∆ήµου στον καθαρισµό της περιοχής.
Στους παραβάτες των ως άνω περιπτώσεων α, β και γ της παρ. 2, επιβάλλεται
κάθε φορά πρόστιµο. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή
ανάλογα µε την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. Ο ∆ήµος διατηρεί το
δικαίωµα µετά την βεβαίωση τρίτης παράβασης να ανακαλέσει την άδεια
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.
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3.ΠΑΓΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
α) Στα εµπορικά καταστήµατα που διατηρούν κατόπιν αδείας πάγκους έκθεσης
ή πώλησης προϊόντων στον κοινόχρηστο χώρο έµπροσθεν του καταστήµατός
τους, επιβάλλεται η τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας,
καθώς και όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 για τα καταστήµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος.
β) Μετά το πέρας της λειτουργίας των, τα εµπορεύµατα και κάθε κατασκευή
που παρεµποδίζει τον καθαρισµό των πεζοδροµίων, του οδοστρώµατος και των
κοινόχρηστων χώρων, πρέπει να αποσύρεται µε ευθύνη των υπευθύνων των
επιχειρήσεων.
γ) Μετά την λήξη της εργασίας τους, οφείλουν να καθαρίζουν επιµελώς το
χώρο και να αποσύρουν κάθε κινητή κατασκευή, ώστε να είναι δυνατόν ο
καθαρισµός των χώρων από τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητος.
Στους παραβάτες των ως άνω περιπτώσεων α, β, και γ, της παραγράφου 3,
επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση
υποτροπής ή ανάλογα µε την έκταση και την σοβαρότητα της ρύπανσης.

ΑΡΘΡΟ

16

.

Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειµένων
Α)

Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα µεταφορικά µέσα ξηρού ή υγρού

φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως προστατευµένο από κινδύνους διαρροής ή
διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να µεταφέρουν το φορτίο τους καλυµµένο µε
µουσαµά ή άλλο µέσο προστασίας.

Σε όσους δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του

παρόντος άρθρου ο ∆ήµος προβαίνει στην επιβολή προστίµου κάθε φορά.
Β)

Τα απορρίµµατα οιασδήποτε µορφής που παράγονται κατά την

φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων πρέπει να περισυλλέγονται αµέσως µετά το
πέρας κάθε εργασίας, µε ευθύνη του µεταφορέα και του υπευθύνου της
επιχείρησης ή του καταστήµατος. Στην περίπτωση αµέλειας η καθαριότητα
διεξάγεται από την Υπηρεσία του ∆ήµου και τα έξοδα καθαρισµού, όπως αυτά
θα προκύπτουν κάθε φορά, καταλογίζονται στον υπεύθυνο.

Σε όσους δεν
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συµµορφώνονται ο ∆ήµος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιµο.

Το πρόστιµο

διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα µε την έκταση και τη
σοβαρότητα της ρύπανσης ( από 200- 800 € ).

ΑΡΘΡΟ

17ο

.

Εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα, µηχανήµατα κ.τ.λ.

1.

Τα αυτοκίνητα, µοτοσικλέτες που δεν έχουν πινακίδες κυκλοφορίας και

επικολληµένο το ειδικό τέλος, τα µοτοποδήλατα

, λοιπά οχήµατα, τρέϊλερ, σκάφη

αναψυχής και µηχανήµατα πάσης µορφής, τα οποία βρίσκονται σταθµευµένα για
περισσότερο από ένα (1) µήνα στο ίδιο σηµείο, θεωρείται ότι αποτελούν στερεά απόβλητα
και ο ιδιοκτήτης τους οφείλει να τα αποµακρύνει αµέσως.

Εφ’ όσον διαπιστωθεί η

παράβαση από τα όργανα του ∆ήµου ειδοποιείται σχετικά ο ιδιοκτήτης, εάν είναι εφικτό,
και αν συνεχίζεται η στάθµευση να θεωρείται κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80.
2.

Αν δεν είναι δυνατή η εύρεση του ιδιοκτήτη προκειµένου να του επιδοθεί η

ειδοποίηση, ο ∆ήµος επικολλά ειδικό σήµα επί του οχήµατος ή του µηχανήµατος και
συντάσσει πρωτόκολλο καταγραφής εγκαταλελειµµένου.
3.

Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν συµµορφωθεί και έχει εξαντληθεί το

περιθώριο του ενός (1) µηνός το αυτοκίνητο ή το µηχάνηµα θεωρείται εγκαταλελειµµένο
και µε ευθύνη της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου µεταφέρεται σε χώρο του ∆ήµου όπου
γίνεται και το πρωτόκολλο απόσυρσης. Στο πρωτόκολλο αυτό αναφέρεται επακριβώς η
κατάσταση του οχήµατος και η θέση από την οποία αποσύρθηκε.
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Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήµατος αποτελεί παράβαση

4.

και επισύρει πρόστιµο το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής

( 200€ ).

Οχήµατα ή µηχανήµατα που µεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους, πριν

5.

την λήξη της προθεσµίας του ενός µηνός, σε παρακείµενη θέση, στην ίδια περιοχή
θεωρείται ότι συµπλήρωσαν τον χρόνο από την ηµεροµηνία της πρώτης καταγραφής και
αποσύρονται σύµφωνα µε την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
Σε κάθε περίπτωση η εγκατάλειψη οχήµατος ή µηχανήµατος επί του

6.

οδοστρώµατος ή σε άλλο δηµόσιο ή δηµοτικό κοινόχρηστο χώρο, σε ακάλυπτη ξένη
ιδιοκτησία, πάρκο, λόφο κ.λ.π.

αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισµού και

επισύρει πρόστιµο (……………. Ε ) ανάλογα µε το είδος των οχηµάτων ( επιβατικά,
µοτοσικλέτες, φορτηγά κ.α., κάθε είδους µηχανές, ανάλογα µε τον όγκο, το βάρος και το
ωφέλιµο φορτίο τους ).
Εκτός του προστίµου στον ιδιοκτήτη του οχήµατος καταλογίζεται και η

7.

δαπάνη µεταφοράς του οχήµατος στον χώρο περισυλλογής του ∆ήµου, όπως αυτή
προκύπτει κάθε φορά.
Συγκεκριµένα :
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ

∆ΑΠΑΝΗ

∆ΑΠΑΝΗ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

Α

500

Ε

30 Ε

Β

100

Ε

20 Ε

Γ

1.000

Ε

100 Ε

Κατηγορία Α :
Κατηγορία

Β

υπάγονται τα ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης επιβατικά και ηµιφορτηγά.
:

υπάγονται τα πλοιάρια , ποδήλατα, µοτοποδήλατα, δίκυκλα, τροχόσπιτα,

οι ρυµουλκούµενες καρότσες, οι ρυµουλκούµενες βάσεις µεταφοράς (τρέϊλερ) πλοιαρίων και οι εν
γένει πάσης φύσεως και µορφής τροχήλατες κατασκευές.
Κατηγορία

Γ

:

υπάγονται τα φορτηγά δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα βυτιοφόρα

οχήµατα, τα αυτοκίνητα ψυγεία, τα λεωφορεία και τα πάσης φύσεως µηχανήµατα έργων.

8.

Ο ιδιοκτήτης του οχήµατος µπορεί σε διάστηµα πέντε (5) ηµερών, από την

λήψη της ειδοποίησης ή την επικόλληση του ειδικού σήµατος, να υποβάλλει αίτηµα στην
υπηρεσία για την απόσυρση του οχήµατος από την Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου.
Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης απαλλάσσεται του προστίµου της παρ. 6 και των
δαπανών της παρ. 7, εκτός όσων ανήκουν στην Κατηγορία Γ. Το τέλος απόσυρσης και το
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ύψος του, θα καθορισθούν µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και η δαπάνη
απόσυρσης ή τα φύλακτρα θα αναπροσαρµόζονται κάθε χρόνο µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΤ΄

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ

18

.

Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασµένων ή µη )

1.

΄Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικηµένες ή µη, οφείλουν να διατηρούνται

καθαρές µε ευθύνη των κατά περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο
6 του παρόντος Κανονισµού. Για τον λόγο αυτό οι υπεύθυνοι θα πρέπει να µεριµνούν για
την ασφαλή φύλαξη των ιδιοκτησιών τους (περίφραξη ακαλύπτων , επαρκής ασφάλεια
εισόδων, παραθύρων, φωταγωγών κ.λ.π. )

2.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, ιδιωτικός χώρος

είναι ακάθαρτος,

αποτελεί πηγή µόλυνσης ή προκαλεί δυσοσµία και συντρέχουν κίνδυνοι για τη δηµόσια
υγεία, ο ∆ήµος, µετά από σχετική προειδοποίηση, αυτοψία της αρµόδιας υγειονοµικής
υπηρεσίας

και εντολή εισαγγελέα

µπορεί να προβεί στον καθαρισµό των

ιδιόκτητων χώρων και να καταλογίσει τη δαπάνη καθαρισµού που θα προκύπτει κάθε φορά
στους ιδιοκτήτες και λοιπούς υπευθύνους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 6 του
παρόντος Κανονισµού.

3.

Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων

(αύλιοι χώροι, πρασιές, στοές), στεγασµένοι ή µη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί µε
φροντίδα των υπευθύνων ακόµη και αν τα απορρίµµατα προέρχονται από τρίτους.

4.

Σε περιπτώσεις που οι εν λόγω χώροι διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους

για τη διενέργεια διαφόρων εκδηλώσεων (εκθέσεων, εµπορικών δραστηριοτήτων κ.λ.π.)
οι υπεύθυνοι οφείλουν να εγκαθιστούν µέσα στο χώρο τους τα κατάλληλα µέσα
προσωρινής εναπόθεσης απορριµµάτων και αποβλήτων και να λαµβάνουν όλα τα
απαραίτητα µέτρα για την διατήρηση της καθαριότητας στους δρόµους, τα πεζοδρόµια και
τους κοινόχρηστους χώρους που γειτνιάζουν µε την ιδιοκτησία τους.
εναπόθεση

απορριµµάτων

που

προέρχονται

από

ανάλογες

Απαγορεύεται η

δραστηριότητες

σε

κοινόχρηστους χώρους ή µέσα προσωρινής εναπόθεσης οικιακών απορριµµάτων.

Η
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αποκοµιδή των απορριµµάτων που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες γίνεται από
τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και διοργανωτές εκδηλώσεων ή µετά από συνεννόηση µε την
Υπηρεσία Καθαριότητας, µε ειδικά προγράµµατα και σε χρόνο που καθορίζει η Υπηρεσία.

5.

Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιµωρούνται µε

πρόστιµο. Σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα µε το µέγεθος της ρύπανσης το
πρόστιµο διπλασιάζεται ( από 200- 800 € ).

ΑΡΘΡΟ

19

.

Καθαριότητα οικοπέδων
1.

Οι ιδιοκτήτες ή νοµείς ή κάτοχοι των οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντα

καθαρά από απορρίµµατα, έστω και αν αυτά προέρχονται από τρίτους.

Προς τούτο

οφείλουν να τα περιφράξουν (σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε
περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση.

Ο ∆ήµος εφ’ όσον διαπιστωθεί παράβαση της

διατάξεως ταύτης ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες

και υπευθύνους του οικοπέδου µε

τοιχοκόλληση στον χώρο και παρέχει 15νθήµερη προθεσµία συµµόρφωσης.

2.

Εάν µετά την πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και να

µην συµµορφώνονται ο ∆ήµος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση ενώ επιβάλλει κάθε
φορά πρόστιµο στους υπευθύνους, για οικόπεδα έως 1 στρέµµα, προσαυξανόµενο για κάθε
επί πλέον στρέµµα και παρεµβαίνει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, καθαρίζοντας το
οικόπεδο, περιφράσσοντάς το και καταλογίζοντας την δαπάνη καθαρισµού που θα
προκύπτει κάθε φορά και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει για την κατασκευή
περίφραξης, απολύµανσης κ.λ.π. στους υπευθύ

ΑΡΘΡΟ

νους.

20

.

Πρόστιµα
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα προσδιορισθούν τα πρόστιµα που θα
επιβάλλονται για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού και θα ορίζεται
το ύψος τους.

ΑΡΘΡΟ

21

.

Με αποφάσεις, επίσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, θα καθορισθούν τα τέλη που
θα επιβληθούν σύµφωνα µε τον Ν. 1828/1989 και το ύψος αυτών.
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ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
1.
2.

3.

΄Άρθρο 37 του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού

14. Κ.Υ.Α

Φ50/94474/4556/94 (ΦΕΚ Β΄829/94)

Κώδικα ( 79του Ν 3463/06)

«Μέθοδος µέτρησης και επιτρεπόµενων ορίων

Π.∆.

του

23/2002

«Αρµοδιότητες,

σύστηµα

µονοξειδίου

του

πρόσληψης, δικαιώµατα και υποχρεώσεις του

υδρογονανθράκων

προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας»

οχηµάτων

στα

άνθρακα

και

καυσαέρια

των
των
και

(βενζινοκίνητων

υγραεριοκίνητων)»
50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων» Eθνικός

15. Κ.Υ.Α.

Φ50/94475/4557/94 (ΦΕΚ Β΄829/94)

«Μέθοδος µέτρησης και επιτρεπόµενων ορίων

και περιφεριακός σχεδιασµός.

θαλερότητας

στα

καυσαέρια

των

πετρελαιοκίνητων οχηµάτων»

4.

Κ.Υ.Α. 114218/97 (ΦΕΚ 1016/97) «Κατάρτιση
πλαισίου

προδιαγραφών

προγραµµάτων

5.

και

διαχείρισης

γενικών
στερεών

των οχηµάτων µε κινητήρα»

Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων

Β΄194/95)

18. Αστυνοµική

Κ.Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 «Μέτρα και

Ν.

2939/2001

Α΄179/2001)

(ΦΕΚ

συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση
Εθνικού

Οργανισµού

∆ιαχείρισης

Εναλλακτικής

Συσκευασιών

και

άλλων

προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.)»

διάταξη

(ΦΕΚ

1023/2/37/1996

«Μέτρα ευταξίας και ευκοσµίας»

19. Ν.

«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των

2946/2001

«Υπαίθρια

διαφήµιση,

συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων»

20. Π.∆.

27/1999

«περί Κώδικα βασικής

Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας»

21. Ν.

3170/2003 (ΦΕΚ Α΄191/03) «Ζώα

συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς
και άλλες διατάξεις»

Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160/Β6) «Για την

22. Ν.3325/2005

προστασία του περιβάλλοντος»

9.

6765/511/95 «Μέτρα για τον

περιορισµό των εκποµπών αερίων ρύπων

από υγειονοµικές µονάδες»

8.

17. Κ.Υ.Α

Κ.Υ.Α. 19396/1546/1997 (ΦΕΚ Β΄ 604/97) «

όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων

7.

αντιµετώπιση του νέφους»

αποβλήτων»

αποβλήτων»

6.

16. Ν. 2052/1992 (ΦΕΚ Α΄94/92) «Μέτρα για την

Κ.Υ.Α. 10315

ΦΕΚ Β΄369/93 «Σταθερές

(ΦΕΚ Α΄68)Ίδρυση και

λειτουργία βιοµηχανικών –βιοτεχνικών

εστίες καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και

εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου

νερού»

ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

10. Άρθρο

15 Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/99) Εκποµπές

23. Π.∆

78/06

ρύπων, θορύβων κ.τ.λ.

11. Π.∆.

363/95

επιβολής

(ΦΕΚ

Α΄193/95

διοικητικών

ποινών

«Σύστηµα
στους

παράγοντες εφαρµογής της κάρτας ελέγχου
καυσαερίων (ΚΕΚ)»

12. Κ.Υ.Α.

Φ50/92491/4358/94 (ΦΕΚ Β΄797/94)

«Ανάθεση εποπτείας, εφαρµογής και καλής
λειτουργίας του συστήµατος ΚΕΚ»

13. Κ.Υ.Α

Φ50/92492/4359/94 (ΦΕΚ Β΄797/94 )

«Ρύθµιση θεµάτων µε την εποπτεία , εφαρµογή
και καλή λειτουργία του συστήµατος ΚΕΚ»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ζ΄

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Τα κάθε είδους έργα που εκτελούνται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου
από ιδιώτες ή φορείς του δηµοσίου, κοινωφελών οργανισµών, εργολάβους δηµοσίων
και δηµοτικών έργων κ.τ.λ., πρέπει να εκτελούνται µε ιδιαίτερη προσοχή και να
πληρούν όλους τους κανόνες που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις , τον
Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τον παρόντα
Κανονισµό.
Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι των έργων οφείλουν να τηρούν όλα
τα µέτρα προστασίας πεζών και οχηµάτων, να µην παρακωλύουν την κυκλοφορία, να
µην δηµιουργούν προβλήµατα στην λειτουργία της πόλης και να λαµβάνουν όλα τα
απαραίτητα µέτρα αποφυγής κινδύνου διασποράς ή διαφυγής στο περιβάλλον
δοµικών και αδρανών υλικών και κάθε είδους αχρήστων αντικειµένων και
αποβλήτων.

ΑΡΘΡΟ

1

.

Ο Κανονισµός αυτός αφορά κάθε είδους οικοδοµικές εργασίες (ανέγερση
νέων οικοδοµών, επισκευές, λοιπές οικοδοµικές εργασίες), που εκτελούνται στα
διοικητικά όρια του ∆ήµου

και κάθε εργασία που πραγµατοποιείται σε

κοινόχρηστους χώρους από οργανισµούς κοινής ωφελείας ή εργολάβους δηµοσίων
έργων.

ΑΡΘΡΟ

2

.

΄Όλες οι πραγµατοποιούµενες εργασίες πρέπει να εκτελούνται µετά τη λήψη
της νόµιµης άδειας από το ∆ήµο. Σε κάθε οικοδοµική εργασία που γίνεται θα πρέπει
στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει :
α)

αντίγραφο της θεωρηµένης από την Αστυνοµία Οικοδοµικής Άδειας,

β)

προβλεπόµενη από το Νόµο πινακίδα µε τον αριθµό της αδείας και την

ηµεροµηνία εκδόσεώς της,
γ) άδεια καταλήψεως πεζοδροµίου-οδοστρώµατος, που χορηγείται από το ∆ήµο.
Σε κάθε εργασία που εκτελείται από Οργανισµό Κοινής Ωφέλειας ή ιδιώτη, για
λογαριασµό αυτών, πρέπει να υπάρχει αντίγραφο θεωρηµένης άδειας «τοµής» από
τον αρµόδιο φορέα (∆ήµος-ΥΠΕΧΩ∆Ε).
37

Εξαιρούνται οι εργασίες που γίνονται για το φυσικό αέριο, σύµφωνα
µε το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 2364/95 (ΦΕΚ 252/6-2-95).

ΑΡΘΡΟ

3

.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου τα
εγκεκριµένα από την Πολεοδοµία σχέδια, θα πρέπει να προσκοµίζονται από τον
ιδιοκτήτη-κατασκευαστή, για να µπορεί να γίνει έλεγχος των κατασκευών που
εκτελούνται.

ΑΡΘΡΟ

4

.

Η µη τήρηση των άρθρων 2 και 3 συνεπάγεται, πέρα από την επιβολή
προστίµων, την κίνηση από τον ∆ήµο διακοπής των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ

5

.

Πριν από την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών οι ιδιοκτήτες ή οι
κατασκευαστές και οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας, ανάλογα, πρέπει :
α)

Να θεωρούν την οικοδοµική άδεια από το Αστυνοµικό Τµήµα.

β)

Να εφοδιάζονται από τον ∆ήµο µε άδεια κατάληψης πεζοδροµίου-

οδοστρώµατος, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος.
γ)

Να προσκοµίζουν στο ∆ήµο εγγυητική επιστολή, όπως το υπόδειγµα που

θα χορηγεί ο ∆ήµος, αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Τ.Π. και ∆. ποσού εξήντα επτά
ευρώ και πενήντα λεπτών (67,50), ανά τετραγωνικό µέτρο µήκους προσόψεως, η
οποία θα επιστρέφεται στον δικαιούχο µετά την πλήρη περαίωση των εργασιών και
εφόσον δεν προηγήθηκαν ζηµιές στους δηµοτικούς χώρους από την εκτέλεση των
οικοδοµικών εργασιών ( π.χ. µπάζα, τσιµέντα στο οδόστρωµα, ζηµιές στα
πεζοδρόµια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδροµίου κ.τ.λ. ).
Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.

ΑΡΘΡΟ

6

Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδοµικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγµένος.
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους µη
έχοντες εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδροµίου ή οδοστρώµατος πρέπει
να λαµβάνονται µέτρα για την προστασία πεζών και οχηµάτων. Τα αδρανή υλικά που
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βρίσκονται επί του πεζοδροµίου πρέπει να εγκιβωτίζονται µε µέσα προστασίας (
µαδέρια, τσιµεντόλιθους κτλ. ) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε
από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (
άµµος, µαρµαρόσκονη, µπάζα, τσιµέντα κτλ. ) πρέπει να είναι καλυµµένα ή να
καταβρέχονται συχνά, ώστε να µην παρασύρονται από τον αέρα. Το ίδιο ισχύει και
κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. Μπάζα επί κοινοχρήστων χώρων, που
παραµένουν πλέον του διηµέρου, θεωρείται ότι καταλαµβάνουν κοινόχρηστο χώρο
και αποµακρύνονται από τον ∆ήµο. Η δαπάνη αποµάκρυνσης, όπως αυτή θα
προκύπτει κάθε φορά, καταβάλλεται από τον υπόχρεο ενώ παράλληλα επιβάλλεται
και το σχετικό τέλος.

ΑΡΘΡΟ

7

.

Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση των
οικοδοµικών εργασιών πρέπει να είναι στερεωµένα κατά τρόπο ασφαλή για την
πρόληψη ατυχήµατος, τα δε περιφράγµατα, για τον ίδιο λόγο, πρέπει να είναι πλήρη
και ασφαλή.

Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήµανση µε σχετικές

ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας,

όταν

καταλαµβάνεται µέρος οδοστρώµατος. Η σήµανση κατά τη νύχτα πρέπει να είναι
φωτεινή και να τοποθετείται προειδοποιητικό σήµα σε ικανή απόσταση.

ΑΡΘΡΟ
1.

8
Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισµό

.
Κοινής

Ωφέλειας ( ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ∆ΕΥΑΛ, ΟΣΕ κτλ. ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή
νέων παροχών, επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους
Νόµους περί εκτελέσεως ∆ηµοσίων Έργων ( σηµάνσεις κτλ. ) καθώς και από τις
διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού και του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας. Οι παραπάνω οργανισµοί υποχρεούνται να λαµβάνουν, πριν από την
εκτέλεση οποιουδήποτε έργου, την προβλεπόµενη «άδεια τοµής» από τον ∆ήµο και
να γνωστοποιούν στις Υπηρεσίες τα πλήρη στοιχεία των φυσικών υπευθύνων του
έργου.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων οφείλουν να τηρούν τα

προβλεπόµενα στον παρόντα Κανονισµό και τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι των έργων πρέπει να επιµελούνται την ανάρτηση
πινακίδων µε την επωνυµία του οργανισµού, τον αριθµό της άδειας του ∆ήµου και
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την ηµεροµηνία έκδοσής του. Αµέσως µετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών
και όχι πέραν του τετραηµέρου, οφείλουν να αποµακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής,
τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγµατα στην πρότερή τους
κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 του
παρόντος Κανονισµού .

ΑΡΘΡΟ

9

.

Με νεότερη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα προσδιορισθούν
τα πρόστιµα που θα επιβάλλονται για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος
Κανονισµού και θα ορίζεται το ύψος τους.

Οι παραβάτες των διατάξεων των
άρθρων τιµωρούνται µε τα πιο κάτω
Πρόστιµα:
Άρθρο 7α3 & 3β &3γ χρηµατικό πρόστιµο από 70 €. έως 90 €.
Άρθρο 7παρ4 χρηµατικό πρόστιµο σε
Άρθρο 8παρ1 & 2 χρηµατικό πρόστιµο
Άρθρο 8παρ3

χρηµατικό πρόστιµο σε

Άρθρο 8παρ4 χρηµατικό πρόστιµο

15 €.
από 50 €. έως 500 €.
50 €.
από 80 €. έως 130 €.

Άρθρο 9παρ. γα & γβ χρηµατικό πρόστιµο από 120 €. έως 1000 €.
Άρθρο 9 γ4

χρηµατικό πρόστιµο σε

Άρθρο 9 γ5

χρηµατικό πρόστιµο

120 €.
από 100 €. έως 500 €.

Άρθρο 10 παρ 2&3 χρηµατικό πρόστιµο

από 500€. έως 4000 €.

Άρθρο 12παρ1 χρηµατικό πρόστιµο

από 200€. έως 500 €.

Άρθρο 12παρ2 χρηµατικό πρόστιµο

από 50€. έως 200 €.

Άρθρο 12παρ3 χρηµατικό πρόστιµο

από 10€. έως 50 €.

Άρθρο 12 παρ 4 1 χρηµατικό πρόστιµο

από 100€. έως 5000 €.

Άρθρο 12 παρ 4 2 χρηµατικό πρόστιµο

από 100€. έως 1000 €.
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Άρθρο 12 χρηµατικό πρόστιµο σε Ευρω

1000 €.

Άρθρο 13 παρ 1&2 χρηµατικό πρόστιµο σε

50 €.

Άρθρο 13 παρ 4 χρηµατικό πρόστιµο

από 100€. έως 200 €.

Άρθρο 14 δ1 χρηµατικό πρόστιµο

από 100€. έως 200 €.

Άρθρο 15 παρ 10 χρηµατικό πρόστιµο

από 200€. έως 500 €.

Άρθρο 16 παρ β χρηµατικό πρόστιµο

από 200€. έως 800 €.

Άρθρο 17 χρηµατικό πρόστιµο

200 €.

Άρθρο 18παρ5 χρηµατικό πρόστιµο

από 200€. έως 800 €.

Άρθρο χρηµατικό πρόστιµο σε Ευρω

από

έως

Άρθρο χρηµατικό πρόστιµο σε Ευρω

από

έως

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 553/2007 Α.∆.Σ.

∆ΗΜΟΥ

ΛΑΜΙΕΩΝ
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