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Απόζπαζκα
ν

Από ην 6 Πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ έηνπο 2016.
ΘΔΚΑ 1ν

Ψήυιση κανονισμού καθαριότητας τοσ Δήμοσ Σπάρτης.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Ρήγας

Πήκεξα, ζηηο 2 ηνπ κελφο Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2016, εκέξα Σεηάξηε θαη
ψξα 19:00, ζηε Ππάξηε πνπ

είλαη

έδξα

ηνπ

Γήκνπ Ππάξηεο, ζπλήιζε ζε

δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Γήκνπ Ππάξηεο, κεηά απφ ηελ κε
αξηζ. πξση.5009/26-02-2016 έγγξαθε

πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ, πνπ

δεκνζηεχζεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα

ηνπ Γήκνπ

θαη γλσζηνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν, ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη ζηνπο
πξνέδξνπο

θαη

εθπξνζψπνπο

ηεο

δεκνηηθήο

θνηλφηεηαο

θαη

ησλ

ηνπηθψλ

θνηλνηήησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Λ.3852/2010.
Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη απφ ηα 41 κέιε
ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ήηαλ:
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ

1.

Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξφεδξνο Γ.Π.)

1.

Βειηζζάξεο Πάββαο

2.

Θαξκνίξεο Ησάλλεο(Αληηπξφεδξνο Γ.Π.)

2.

Βιάρνο Γεψξγηνο

3.

Γξεγφξε Γήκεηξα (Γξακκαηέαο Γ. Π. )

3.

Κεληή Διέλε(άδεηα απνπζίαο
δχν(2) κελψλ Α.Γ.Π.30/1002-2016)

4.

Αιεμάθνο Σξήζηνο

4.

Θαξάληδαιεο Ιεσλίδαο

5.

Απνζηνιάθνο Γεκήηξηνο

5.

Ληθνιαθάθεο Δπάγγεινο

6.

Αξγεηηάθνο Πηαχξνο

6.

Ξαπαδφπνπινο Ξαλαγηψηεο

7.

Αξγπξφπνπινο Ξαλαγηψηεο

7.

Ρζαγθαξνχιεο Θεφδσξνο

8.

Αξγπξφπνπινο Πηαχξνο

9.

Βιάρνο Ληθήηαο

10.

Βιήηαο Ληθφιανο

11.

Βνπλάζεο Αιέμαλδξνο

12.

Γαιαλνπνχινπ Γεσξγία
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13.

Γεκεηξφπνπινο Σξήζηνο

14.

Γνχληαο Ληθφιανο

15.

Θαλαθάθνο Σξήζηνο

16.

Θαλειιφπνπινο Γεψξγηνο

17.

Θαπεηαλάθεο Παξάληνο

18.

Θνθθνξφο Δπζηξάηηνο

19.

Θνλίδεο Γεψξγηνο

20.

Θνπκνπλδνχξνο Ξαλαγηψηεο

21.

Θψλζηα Αλησλία

22.

Ιεβεληάθεο Γεκήηξηνο

23.

Καθξπζνπνχινπ Σξηζηίλα

24.

Καληδνπξάλεο Ησάλλεο

25.

Κπνπγάδεο Σξήζηνο

26.

Ξαηζηιίβαο Θεκηζηνθιήο

27.

Ξιεηψηαο Σξίζηνο

28.

Οήγαο Ξαλαγηψηεο

29.

Πθξνπκπέινο Βαζίιεηνο

30.

Πκπξληφο Δπζηξάηηνο

31.

Πηαζφπνπινο Ησάλλεο

32.

Πηξίθαο Θπξηάθνο

33.

Ρδσξηδάθεο Κάξηνο

34.

Φιψξνο Ληθφιανο

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ν Γήκαξρνο θ. Βαιηώηεο Δπάγγεινο.
ΠΑΡΟΛΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ - ΔΘΠΡΟΧΠΟΗ ΓΖΚΟΣΗΘΧΛ- ΣΟΠΗΘΧΛ ΘΟΗΛΟΣΖΣΧΛ
Αλδξαθάθνπ Ξαλαγηψηα –Ππαξηηαηψλ, Πνχπνο Γεψξγηνο – Αγ. Δηξήλεο,
Γηθαηάθνο Ξαλαγηψηεο – Βαζηιηθήο, Ληεβέθνο Γεψξγηνο – Θαξπψλ,
Πηαπξάθνο
Ξεξηθιήο
–Ξαξνξείνπ,
Ονπκειηψηεο
Αλαζηάζηνο
–
Ρξαπεδαληήο,
ΑΠΟΛΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ – ΔΘΠΡΟΧΠΟΗ ΓΖΚΟΣΗΘΧΛ –ΣΟΠΗΘΧΛ ΘΟΗΛΟΣΖΣΧΛ
Φεξίδεο Θεφδσξνο- Αγ. Αλαξγχξσλ, Οαζζηάο Αζαλάζηνο – Αγ. Ησάλλνπ,
Αξβαλίηεο Αζαλάζηνο- Αγ. Θσλ/λνπ, Ονδαθιήο Γεψξγηνο– Αγξηάλσλ,
Θαθεληδήο Γεκήηξηνο – Αγφξηαλεο, Ξαπαζηαθίδαο Ληθφιανο –
Αιεπξνχο, Θφληαξεο Θσλζηαληίλνο – Ακπθιψλ, Σξηζηάθνο Ξαλαγηψηεο –
Αλσγείσλ, Ρεξθεζίδνπ
Αηθαηεξίλε- Άξλεο, Θαηζίρηεο Γεψξγηνο –
Αλαβξπηήο, Καιηθψηζεο Γεψξγηνο – Αθπζζνχ, Κάξθνο Αλαζηάζηνο –
Βακβαθνχο, Γνπβή Γήκεηξα – Βαξβίηζαο, Ληθνιέηνπ Ιεπθή ΛηθφιΒαζζαξά,
Ρζάθσλαο Θσλ/λνο- Βνξδφληαο, Θνθθηληάο Ληθφιανο –
Βνπηηάλσλ, Γεκαξάο Ησάλλεο- Βξεζζέλσλ,
Γηάλλαξεο ΛηθφιανοΓεσξγηηζίνπ, Καθξπζφπνπινο Ξαληειήο- Γθνξηηζάο, Θξεηζηκειηφο
Γεψξγηνο – Γνξάλσλ, Πάιαξεο Ξαλαγηψηεο- Θενιφγνπ, Γεξφληδνο ,
Αλάξγπξνο- Θαιινλήο, Αλαζηαζάθνο Παξάληνο – Θακηλίσλ, Θνξίλεο
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Ληθφιανο- Θαιπβίσλ Πνράο, Νηθνλνκάθεο Γεψξγηνο – Θαζηνξείνπ,
Ρζαθσλάθνο Ξέηξνο Θεθαιά,
Βιαράθεο Ιεσλίδαο – Θιαδά,
Ξαπαζενδψξνπ Θσλ/λνο – Θνληδίηζαο,
Πσηεξάθνο ΓεψξγηνοΙεπθνρψκαηνο, Κάξθνο Γεψξγηνο – Ινγθαλίθνπ, Πνπιηάλεο Αλδξέαο
–Ινγγάζηξαο, Αξγεηηάθνο Γεκήηξηνο – Καγνχιαο,
Πθξνπκπέινο
Γεκήηξηνο – Κπζηξά, Πηαξφγηαλλεο Θσλ/λνο – Μεξνθακπίνπ,
Γαιεηζνχξεο Δπάγγεινο- Ξαιαηνπαλαγηάο, Κηραιφπνπινο Γεκήηξηνο –
Ξειιάλαο, Θνπξεκπήο Γεψξγηνο- Ξεξηβνιίσλ, Κπνχγαο Πσηήξηνο –
Ξιαηάλαο, Πηαπξάθνο Ξεξηθιήο – Ξαξνξείνπ, Ληθνιαθάθνπ ΘαιιηφπεΞνινβίηζεο,
Καζνχξνο Πηπιηαλφο – Ξνηακηάο, Καλσιφπνπινο
Θεφδσξνο- Πειιαζίαο, Ξνιπκελάθνο Θεφδσξνο- Ππαξηηάο, Ξαγψλεο
Παξάληνο – Πθνχξαο, Ρζάθσλα Καξία – Πνπζηηάλσλ, Θφληνο Πηαχξνο
– Ρξχπεο Ρζάθσλαο Γεψξγηνο - Σξπζάθσλ
Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Βέξγαδνπ Αζπαζία, γηα
ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
ΠΡΟΔΙΔΤΔΗ: Ν πξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξνζήιζε θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ αλαθνηλψζεσλ(19.10)
ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Γεκεηξφπνπινο Σξήζηνο πξνζήιζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
αλαθνηλψζεσλ ( 19.10)
Ζ δεκνηηθή ζχκβνπινο Καθξπζνπνχινπ Σξηζηίλα πξνζήιζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
αλαθνηλψζεσλ( 19.20)
ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ: Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Ρδσξηδάθεο Κάξηνο απνρψξεζε θαηά ηε
δηάξθεηα ζπδήηεζεο 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Γνχληαο Ληθφιανο απνρψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ
ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Αιεμάθνο Σξήζηνο απνρψξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο
ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Βνπλάζεο Αιέμαλδξνο απνρψξεζε θαηά ηε δηάξθεηα
ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Ξαηζηιίβαο Θεκηζηνθιήο , Θψλζηα Αλησλία απνρψξεζαλ
κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε απαξηία – θαζώο από ην ζύλνιν 41 κειώλ ήηαλ
παξόληα ηξηάληα ηέζζεξα (34) κέιε – ν πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο.
Αξηζ. απόθαζεο 71 /02-03-2016
ΘΔΚΑ 1ν: Ψήυιση κανονισμού καθαριότητας τοσ Δήμοσ Σπάρτης.

Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Ρήγας
Κε ηελ αξηζ. 8/24-02-2016 απφθαζε ηεο
ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο
γλσκνδφηεζε ζεηηθά επί ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο ,
Σν επηζπλαπηόκελν ζρέδην θαλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο Γήκνπ πάξηεο.

Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξφεδξνο Γ.Π.): Θχξηε Ρήγα ην ιφγν.
Οήγαο Ξαλαγηψηεο: Θχξηε Γήκαξρε , θχξηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη πξφθεηηαη πεξί
ελφο ζνβαξνχ ζέκαηνο. Ο θαλνληζκφο είλαη αξθεηά κεγάινο , ζα πξνζπαζήζσ φζν
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ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα λα ηνλ θαιχςσ θαη λα γίλσ θαηαλνεηφο θαη απφ ηνπο
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο νη νπνίνη βεβαίσο ηνλ γλσξίδνπλ θαιχηεξα αιιά θαη νη
δεκφηεο νη νπνίνη καο παξαθνινπζνχλ. Πξν ηνπ ζρεδίνπ απηνχ ππήξρε ην 2009
έλαο άιινο θαλνληζκφο ν νπνίνο είρε ςεθηζηεί , ήκνπλ θαη εγψ ηφηε παξψλ . ήκεξα
ςεθίδνπκε έλαλ λέν λφκν πξνζαξκνζκέλν ζηα λέα δεδνκέλα ηεο επνρήο.
Ζ θαζαξηφηεηα θαη δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ απνηειεί κηα απφ ηηο
πξσηαξρηθέο θαη ζεκαληηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ (άξζξν 75 ηνπ Λ.
3463/2006).
Πξνηεξαηφηεηα ηεο Γεκνηηθήο αξρήο ηνπ Γήκνπ πάξηεο απνηειεί ν θαζαξφο
Γήκνο. Έλαο Γήκνο αληάμηνο ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ θαη έλα πεξηβάιινλ
φκνξθν θαη πγηέο, απνιαπζηηθφ γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ειθπζηηθφ γηα ηνπο επηζθέπηεο.
Ζ Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο σο ζχλνιν αιιά θαη ν θαζέλαο καο μερσξηζηά
πξέπεη λα ζπκβάιιεη κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο γηα λα δηαηεξήζνπκε ηελ πφιε θαζαξή,
γηα λα δψζνπκε ζηε πάξηε ηελ εηθφλα πνπ δηθαηνχηαη θαη πνπ φινη επηζπκνχκε. Σν
ζεκαληηθφηεξν βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη βεβαίσο κηα θαιά νξγαλσκέλε
θαη πιήξσο εμνπιηζκέλε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. Απηφ φκσο δελ είλαη αξθεηφ.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζπλεξγαζία θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ Γεκνηψλ
ζηελ πξνζπάζεηα, ζηε βάζε ελφο πιαηζίνπ αξρψλ πνπ ζα θαζνξίδεη ηνπο φξνπο απηήο
ηεο ζπλεξγαζίαο. Απηφ επηρεηξεί ν παξψλ θαλνληζκφο.
Ζ ξαγδαία θαθνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ επνρή καο θαζηζηά επηηαθηηθή
ηελ αλάγθε λα ην πξνζηαηεχζνπκε θαη λα ην δηαρεηξηζηνχκε ζσζηά, γηαηί κφλν έηζη
κπνξνχκε λα εμαζθαιίζνπκε κηα ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα δσήο γηα καο θαη ηηο
επφκελεο γελεέο.
Απηφ ην θαζαξφ πεξηβάιινλ πνπ ζε φιν πιένλ ηνλ θφζκν ζεσξείηαη θνηλσληθφ
αγαζφ, εκπίπηεη άκεζα ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ
έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δεκφζηα πγεία, ηελ ζέζπηζε ζρεηηθψλ θαλφλσλ, ηελ δηαρείξηζε
ησλ κέζσλ θαζαξηφηεηαο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πνιηηψλ. Γηαηί ε αλεμέιεγθηε
ξχπαλζε απνηειεί ζήκεξα ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα πνπ απεηιεί ηελ δεκφζηα
πγεία, ππνβαζκίδεη ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο θαη δπζθεκεί ηνλ ηφπν καο
πνπ είλαη ζεκαληηθφο ρψξνο αλάπηπμεο θαη έλαο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο.
Ζ θαζεκεξηλή δξάζε θαηά ηεο ξχπαλζεο ρξεηάδεηαη απμεκέλε νηθνινγηθή ζπλείδεζε
απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαζψο ελεξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη εληζρπηηθά κε ηνλ δηαξθή
εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ κέζσλ θαζαξηφηεηαο, ηελ πξνψζεζε ηεο
δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ κε
θαζνιηθή δηαινγή ζηελ πεγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Γεκνηηθή
αξρή κε ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ηερληθψλ θαη ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ
αληαπνδνηηθψλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ.
’ απηή ηε ζπλερή πξνζπάζεηα ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο πνπ κπνξεί λα
έρεη ε ζέζπηζε θαη ε απζηεξή εθαξκνγή ελφο ζχγρξνλνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο
πνπ ζα ξπζκίδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο πφιεο ζηα ζέκαηα απηά θαη ζα θαιχπηεη φιν
ην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ πνιηηψλ θαη Γήκνπ, κε μεθάζαξνπο φξνπο ζε φηη αθνξά ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ησλ δχν.
Ο λένο θαλνληζκφο θαζαξηφηεηαο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο πφιεο θαη λα ππεξεηεί αξρέο θαη ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ
ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο, ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ
δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο πφιεο θαη
ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ
(ζηεξεά απφβιεηα). Δθηφο ησλ παξαπάλσ βαζηθφ ηνπ κέιεκα είλαη ε ελεκέξσζε ησλ
πνιηηψλ θαη ε ελίζρπζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ ζηελ πξνζπάζεηα, θάηη πνπ
απνηειεί θξίζηκε πξνυπφζεζε επηηπρίαο.
Δξρφκαζηε ηψξα ζηηο αξρέο.
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Δπηγξακκαηηθά ζα πσ ππάξρνπλ νη εμήο αξρέο.
Ζ αξρή ηεο πξνθχιαμεο θαη ηεο πξφιεςεο
δεκηνπξγίαο απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη ν πεξηνξηζκφο φζν ην
δπλαηφλ ηα απφβιεηα λα είλαη πην ιίγα.
Θα ηα ιέσ επηγξακκαηηθά ,
Ρελ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» , αληηιακβάλνληαη φινη ηη ελλννχκε εδψ.
Ρελ αξρή ηεο εγγχηεηαο , δειαδή λα πεγαίλνπλ ηα απνξξίκκαηα φπνπ είλαη πνην
θνληά ζην πιεζηέζηεξν ζεκείν.
Ρελ αξρή ηεο επαλφξζσζεο ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ
Ζ πνηφηεηα δσήο, ε δεκφζηα πγεία, ε αζθαιήο δηαβίσζε ησλ θαηνίθσλ
Ρν θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη κέγηζην αγαζφ, πνπ ρξήδεη ζπλερνχο θξνληίδαο θαη
πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ.
Ζ θάζε είδνπο ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο απνηειεί παξάγνληα πνπ απεηιεί ηε
δεκφζηα πγεία, ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ, ηε δηαηήξεζε ησλ
κλεκείσλ θαη ηνπ θπζηθνχ θάινπο.
Ζ παξαγσγή απνβιήησλ απνηειεί κνξθή ξχπαλζεο ελ δπλάκεη ζπαηάιε
θπζηθψλ πφξσλ, πνπ πξέπεη κε θάζε κέζν λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην δπλαηφ.
Ζ πξφιεςε θαη ε κείσζε παξαγσγήο απνβιήησλ
Ζ αλάθηεζε (κε ηελ πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο) ησλ πιηθψλ απφ ηα απφβιεηα,
πεξηνξίδεη ηελ ζπαηάιε ελεξγεηαθψλ πφξσλ.
Οη ελαιιαθηηθέο θαη πεξηβαιινληηθά νξζνινγηθέο κέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ
απνξξηκκάησλ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Νη ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο είλαη αληαπνδνηηθέο.
Νη παξαγσγνί ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη νη βηνκεραλίεο, νη βηνηερλίεο θαη νη
έκπνξνη, πξέπεη λα ιακβάλνπλ κέηξα ηφζν γηα ηελ πξφιεςε φζν θαη γηα ηελ
παξαγσγή, ρξήζε θαη δηάζεζε ζπζθεπαζηψλ πξφζθνξσλ γηα αλάθηεζε ε
επαλαρξεζηκνπνίεζε.
Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ, θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ ηεο πφιεο ζηα
πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο θαη εζεινληηζκνχ θαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ.
Ν ξππαίλσλ πιεξψλεη.
ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ
Οη ζηφρνη είλαη : ε δηαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ δήκνπ , ε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο
Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε απνηξνπή θηλδχλσλ θαη αξλεηηθψλ
επηπηψζεσλ απφ ηελ θάζε είδνπο ξχπαλζε.
Ζ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο
Ν πεξηνξηζκφο ηεο ζπαηάιεο θπζηθψλ πφξσλ
Ζ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ησλ πνιηηψλ,
Ζ ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ,
ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ θαηάξηηζε.
Ζ παξνρή ζηνηρείσλ ζηελ Γηνίθεζε, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε νξζνινγηθή
θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ βαξψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα.
Αληηθείκελν ηνπ Θαλνληζκνχ
Σν αληηθείκελν είλαη
 Σε ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (πξνζσξηλή
απνζήθεπζε, ζπιινγή, απνθνκηδή, αλάθηεζε θαη ηειηθή δηάζεζε).
• Σελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηεο πφιεο, ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
• Σελ ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε, γηα ηνπο θαλφλεο πνπ ζεζπίδεη ν Γήκνο κέζα απφ ηα
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ζπληεηαγκέλα φξγαλά ηνπ, κε ζηφρν ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ.
Κε βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ
ππεξηζρχνπλ φηαλ δελ είλαη αληίζεηεο κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο
Λνκνζεζίαο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Θαλνληζκνχ, ηηο Αζηπλνκηθέο θαη άιιεο
εηδηθέο δηαηάμεηο.
Ξεδίν εθαξκνγήο
1.Ο Θαλνληζκφο απηφο εθαξκφδεηαη ζε πιαηείεο, δξφκνπο, άιζε, πεδνδξφκηα,
δεκνηηθά θαη ηδησηηθά νηθφπεδα, θαζψο θαη ζε νπνηνλδήπνηε άιιν θνηλφρξεζην
ρψξν, ζηνλ νπνίν παξάγνληαη θάζε κνξθήο, πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο
απνξξίκκαηα θαη βξίζθεηαη κέζα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ πάξηεο
2. Οη ππεχζπλνη γηα ηελ θαζαξηφηεηα θάζε αθηλήηνπ (θαηνηθίεο, νηθφπεδα,
θνηλφρξεζηνη ρψξνη, θαηαζηήκαηα, επηρεηξήζεηο, δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζρνιεία,
ηδξχκαηα, θιπ), νη θάηνηθνη θαη νη επηζθέπηεο, νη πεδνί θαη νη νδεγνί νρεκάησλ
ζηελ πεξηνρή ηνπ ∆ήκνπ, νθείινπλ λα ηεξνχλ ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη λα
ζπκβάιινπλ θαη κε ηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ
Φνξέαο εθαξκνγήο
Ο θνξέαο εθαξκνγήο είλαη θαηαξράο ην πεξηβάιινλ , είλαη ε ππεξεζία ηνπ
Πεξηβάιινληνο . ε απηήλ πξνΐζηαηαη ν αξκφδηνο αληηδήκαξρνο ν νπνίνο έρεη θαη ηηο
επζχλεο θαη ν Αληηδήκαξρνο ν νπνίνο κπνξεί λα δψζεη θαη παξάιιεια θαζήθνληα ζε
άιινπο ππαιιήινπο ψζηε λα γίλεηαη θαιχηεξε απνθνκηδή ζην δήκν.
Απνξξίκκαηα – Ξξνζδηνξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε ησλ απνξξηκκάησλ
Τπάξρνπλ ηα ζηεξεά ηα κε επηθίλδπλα απφβιεηα.
Σα νηθηαθά απφβιεηα , ηα δεκνηηθά απφβιεηα, ….φρη επηθεθαιίδεο ιέσ.
Σψξα λα θάζνκαη λα ιέσ γηα ην θαζέλα είλαη ηα αζηηθά απνξξίκκαηα , ηα εηδηθά
απνξξίκκαηα , ηα νπνία γλσξίδεηε φηη Απφβιεηα ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφ λα
κεηαθεξζνχλ κε ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο θαη νρήκαηα, φπσο π.ρ. ρξεζηκνπνηεκέλα
ειαζηηθά νρεκάησλ, ρξεζηκνπνηεκέλεο κπαηαξίεο (ζπζζσξεπηέο) απηνθηλήησλ –
βηνκεραλίαο, θειχθε κειαληψλ εθηππσηψλ,θ.ι.π.
Πξντφληα θαη πιηθά πξνεξρφκελα απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο θαη
γεληθά νηθνδνκηθέο εξγαζίεο.
Άρξεζηα ή εγθαηαιειεηκκέλα απηνθίλεηα, ζθάθε θαη άιια νρήκαηα ή κεραλήκαηα,
θαζψο θαη εμαξηήκαηα ή ηα κέξε ηνπο άρξεζηα θαη εγθαηαιειεηκκέλα,
Απνξξίκκαηα ζθχισλ θιπ δψσλ ζπληξνθηάο.
Τπάξρνπλ ηα ηνμηθά θαη επηθίλδπλα απνξξίκκαηα. Τπάξρεη θάπνηα εηδηθή δηαρείξηζε
ζε φια απηά , πξέπεη λα δηαβάζεηε θαη ηνλ θαλνληζκφ πνπ ιέεη πσο ρεηξίδνληαη απηά.
Κεηά είλαη ηα αλαθπθιψζηκα, ηα νπνία είλαη νη γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο , ράξηηλεο
ζπζθεπαζίεο, πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο, κεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο θαη άιια πιηθά.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θαλνληζκνχ Θαζαξηφηεηαο δίλνληαη νη έλλνηεο
ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.:
Δίλαη ζηηο θαηνηθίεο ή ζηηο πνιπθαηνηθίεο αλαιφγσο . πεχζπλνη γηα απηή
είλαη ν θάζ πνιίηεο ή νηθνγέλεηα πνπ είλαη εθεί . Θαη ζηηο πνιπθαηνηθίεο είλαη ν
δηαρεηξηζηήο θαη αλ δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο ζα είλαη θάπνηνο εθ ησλ ελνίθσλ
ηεο πνιπθαηνηθίαο λα ελαιιάζζνληαη δηαδνρηθά σο πξνο ηε δηαρείξηζε θαη φια
απηά γηα λα γίλεηαη ε αλαθχθισζε θαη λα βγαίλνπλ ηα ζθνππίδηα.
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Δπηρεηξήζεηο – Θαηαζηήκαηα ζε απηνχο ζεσξνχληαη νη ίδηνη νη θαηαζηεκαηάξρεο
νη επηρεηξήζεηο αλαιφγσο κπνξεί λα είλαη ή ν ίδηνο ν επηρεηξεκαηίαο αλ πξφθεηηαη πεξί
λνκηθψλ πξνζψπσλ είλαη άιια πξφζσπα , αλ είλαη θνηλνπξαμίεο άιια θ.ι.π.
Γξαθεία ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη φπνπ αζθείηαη νπνηνδήπνηε επάγγεικα,
κφληκν ή πξφζθαηξν. ηελ έλλνηα ησλ γξαθείσλ ππάγνληαη θαη αθίλεηα ή ρψξνη φπνπ
ιεηηνπξγνχλ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νη ππεξεζίεο ησλ ΛΠΓΓ θαη ΛΠΗΓ, νη Σξάπεδεο, νη
Οξγαληζκνί θνηλήο σθειείαο, θνθ.
Τπεχζπλνη είλαη θαηά πεξίπησζε δηάθνξνη . Κπνξεί λα είλαη ν δηεπζπληήο , κπνξεί λα
είλαη ν έλαο , κπνξεί λα είλαη ν άιινο.
Οηθφπεδα ζεσξνχληαη νη αθάιππηνη ρψξνη πεξηθξαγκέλνη ή κε, εληφο ή εθηφο
ζρεδίνπ. πεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο Θαλνληζκνχ είλαη ν θχξηνο, λνκέαο ή απηφλ πνπ έρεη νξίζεη πηζαλφλ σο
δηαρεηζηή ν αξκφδηνο πνπ έρεη ην νηθφπεδν.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξφεδξνο Γ.Π.): Παλαγηψηε δελ πξνρσξάκε; Γηαηί είλαη
πνιιέο νη ζειίδεο. Οη πεξηζζφηεξνη πηζηεχσ ζρεδφλ, φινη κάιινλ ην έρνπλ δηαβάζεη.
Κηιάσ γηα ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη νη ζπκπνιίηεο καο κπνξνχλ λα ην
δηαβάζνπλ.
Οήγαο Ξαλαγηψηεο: Λα πξνρσξήζσ λα κηιήζσ γηα ηελ αλαθχθισζε.

Θνθθνξφο Δπζηξάηηνο: εθηφο κηθξνθψλνπ
Αξγεηηάθνο ηαύξνο: Λα πσ θάηη πξφεδξε. Δπεηδή απηφ ζηελ νπζία ηα
ζπδεηήζακε θαη ζην πξφγξακκα ζην ηνπηθφ ζρέδην πνπ είρακε πξνρζέο γηα
ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. Ρψξα γηα λα ελεκεξσζνχλ νη ζπκπνιίηεο
καο έρεη ινγηθή , αιιά δελ μέξσ αλ θαη ζήκεξα απηφ πνπ ηζρχεη πάληα λα
κελ αθνχεη θαλέλαο θαη είλαη έλα ζέκα απηφ , φπσο πξνρζέο.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξφεδξνο Γ.Π.): ήκεξα πηζηεχσ πσο ην θηηάμακε
ηαχξν.
Αξγεηηάθνο Πηαχξνο: Θαη έλα άιιν , δελ κπνξεί ην ζπκβνχιην ην πξνρζεζηλφ ,λα
αλαξηάηαη πάιη ρζεο , δειαδή θάλακε ζπκβνχιην ηελ Σεηάξηε κπαίλεη Πέκπηε,
Παξαζθεπή , αββάην , Θπξηαθή θαη δελ ην βιέπεη δελ μαλαζρνιείηαη. Πξέπεη αλ φρη
ηελ ίδηα κέξα , ηελ επφκελε λα αλαξηάηαη. Γειαδή είλαη ηξνκεξφ απηφ ην πξάγκα.
Θάιπςε ζσζηή δελ έρνπκε κεηά απφ κηα εβδνκάδα ην αλαξηνχκε είλαη ζαλ λα ην
θάλνπκε επίηεδεο λα κελ πιεξνθνξείηαη ν θφζκνο.
Γήκαξρνο: Δλ πάζε πεξηπηψζεη επεηδή παξαηεξήζεθε απηφ θαη λα αλαδήηεζα εγψ
ηελ άιιε κέξα ην πξσί ζην ζάηη ηνπ δήκνπ , κίιεζα κε ηελ πιεξνθνξηθή πνπ είλαη
αξκνδηφηεηα ε ππεξεζία ηεο πιεξνθνξηθήο λα ην αλεβάζεη , δελ ην έρεη αλεβάζεη
γηαηί πήγα εγψ ηελ άιιε κέξα πφηε ζπλεδξηάζακε ηελ Σεηάξηε , ηελ Πέκπηε ην πξσί
γηα λα ην δψ. Γηαηί εδψ εληάμεη δελ κπνξνχκε …εδψ έπαηδε απεπζείαο αιιά εκείο
ζεσξνχκε φηη πξέπεη απφ ηελ άιιε κέξα ην πξσί ακέζσο λα γίλεηαη. Σψξα δελ μέξσ
αλ ήηαλ ρζεο….ηψξα έρεη δίθην θαη ην αλαδεηήζακε δειαδή απφ ηελ Πέκπηε . Απηφ
είλαη αξκνδηφηεηα ηεο ππεξεζίαο εθεί λα ην αλεβάζεη. Παξφιν πνπ δελ έρνπκε
ζχκβαζε ..ηψξα γίλεηαη εζεινληηθά δελ έρεη ππνγξαθεί ζχκβαζε γηα απηφ ην
δηάζηεκα , αιιά πξέπεη απηφ λα ην δνχκε θαη λα ην νξίζνπκε γηα λα ην
ιεηηνπξγήζνπκε , γηαηί αιιηψο είλαη δψξνλ άδσξν….δειαδή θάπνηνο λα ην δεη θαη
κεηά δελ είλαη κφλν ζηελ παξαθνινχζεζε. σζηή είλαη ε παξαηήξεζε.
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Ινηπφλ νινθιήξσζε θ. Αληηδήκαξρε,
Γεκεηξόπνπινο Υξήζηνο: εθηφο κηθξνθψλνπ
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Οήγαο Ξαλαγηψηεο: Θα ήζεια λα θάλσ νξηζκέλεο δηνξζψζεηο
νξηζκέλα ιάζε κέζα ζηνλ θαλνληζκφ γηα απηφ ζα πσ.

πνπ ππάξρνπλ

Α) Ρν άξζξν 5.5 δηνξζψλεηαη ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζην
Γεκνηηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, θαη πιένλ δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
5.5 Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα δηαηεζνχλ απφ ην Γήκν ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο απνξξηκκάησλ
(θαηνηθίεο, επηρεηξήζεηο, θαηαζηήκαηα, γξαθεία θιπ) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο εηδηθνί θάδνη,
ζάθνη ή άιιν θαηάιιειν κέζν δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο ή/θαη ζήκαλζεο γηα θάζε «ξεχκα
δηαινγήο», σο εμήο:
- κπιε ρξψκα γηα ηα πιαζηηθά,
- θίηξηλν ρξψκα
γηα ην ραξηί-ραξηφλη,
- θαθέ ρξψκα γηα ηα νξγαληθά-βηναπνδνκήζηκα πιηθά θαη
- θφθθηλν ρξψκα
γηα ην αδξαλέο ππφιιεηκα).
Δπίζεο απφ ην Γήκν ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιεια ζεκεία εηδηθνί θνηλφρξεζηνη θάδνη (ζε
κνξθή «θψδσλα» κε εηδηθέο νπέο) κε δηαθνξεηηθή ζήκαλζε γηα ηα αληίζηνηρα πιηθά
ζπζθεπαζηψλ- ξεχκα δηαινγήο:
- Θψδσλεο κε ζήκαλζε
γηα ην γπαιί,
- Θψδσλεο κε ζήκαλζε
γηα ηα κέηαιια (αινπκίλην θαη ζηδεξνχρεο ζπζθεπαζίεο).

Β) Πην άξζξν 5.6 πξνζηίζεηαη ε ιέμε «δηαηηζέκελνη θάδνη» θαη επίζεο
πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ε εμήο θξάζε: «Όπνπ δελ ππάξρεη ρψξνο εληφο ηνπ
ρψξνπ παξαγσγήο απνξξηκκάησλ (νηθία, θαηάζηεκα θιπ), θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο
εηζήγεζεο ηεο Τπεξεζίαο Θαζαξηφηεηαο, νη θάδνη κπνξεί λα ηνπνζεηνχληαη
αθξηβψο έμσ απφ ηελ ηδηνθηεζία». Γηακνξθψλεηαη σο εμήο:
5.6 Οη δηαηηζέκελνη θάδνη ζα ηνπνζεηνχληαη απζηεξά εληφο ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο
απνξξηκκάησλ θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαινγή, ζπιινγή θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε
ησλ απνξξηκκάησλ κέρξη ηελ απνθνκηδή ηνπο απφ ην Γήκν. Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απαηηεί
εηδηθή απφθαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θαη
εηζεγεηηθή έθζεζε γηα ηειηθή απφθαζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Όπνπ δελ ππάξρεη ρψξνο
εληφο ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο απνξξηκκάησλ (νηθία, θαηάζηεκα θιπ), θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο
εηζήγεζεο ηεο Τπεξεζίαο Θαζαξηφηεηαο θαη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, νη θάδνη κπνξεί λα
ηνπνζεηνχληαη αθξηβψο έμσ απφ ηελ ηδηνθηεζία.

Γ) Πην άξζξν 8.2.γ γίλνληαη νη εμήο κηθξνδηνξζψζεηο:
Αθαηξείηαη ε θξάζε: ή κέζα ζηνπο θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ή
ζε ζπκπηεζηή,

πξνζηίζεηαη ψξα απφζεζεο (κηα ψξα πξηλ ηε δηέιεπζε ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ
ή φρη πξηλ ηηο 21.00),
δηνξζψλεηαη σο πξνο ηα θαηαζηήκαηα λπρηεξηλήο δηαζθέδαζεο (αθαηξείηαη ην
θνκκάηη πνπ αλέθεξε 2:00 πκ.) θαη
πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο δ) κε ηελ ππνρξέσζε λα ζπιιέγνπλ πάιη ηνλ θάδν.
Σν άξζξν δηακνξθψλεηαη πιένλ σο εμήο:
8.2 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ νη ππεχζπλνη θαζαξηφηεηαο, φπσο
νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ, ππνρξενχληαη:
α) Λα γλσξίδνπλ θαη λα ηεξνχλ ην θαζνξηζκέλν πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απνθνκηδή
απνξξηκκάησλ.
β) Λα εθαξκφδνπλ ην πξφγξακκα θαζνιηθήο δηαινγήο ζηε πεγή θαηά ξεχκαηα ησλ
απνξξηκκάησλ, φπσο αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 5 ηνπ Θαλνληζκνχ. Λα δηαρσξίδνπλ ηα
απνξξίκκαηά ηνπο θαηά ξεχκα δηαινγήο θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ ζηνπο αληίζηνηρνπ
ρξψκαηνο θάδνπο (πνπ έρνπλ δηαηεζεί απφ ην Γήκν), θαιά θιεηζκέλνπο έηζη ψζηε λα
απνθιείεηαη ε δηαξξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ.
Σα απνξξίκκαηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ πγξά απφβιεηα γηα λα κελ δεκηνπξγνχλ
ξχπαλζε, δπζνζκία θαη κφιπλζε. Σν βάξνο θάζε ζπζθεπαζίαο απνξξηκκάησλ δελ πξέπεη
λα μεπεξλά ηα είθνζη (20) θηιά.
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γ) Λα ελαπνζέηνπλ ηνπο παξαπάλσ θάδνπο ζηα πξνθαζνξηζκέλα πιεζηέζηεξα ζεκεία έμσ απφ
ηελ νηθία ή ηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε ηνπο, ην πνιχ κηα ψξα πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε
ψξα δηέιεπζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ απφ ηελ πεξηνρή ηνπο, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
απνθνκηδή γίλεηαη λχρηα, φρη πξηλ ηηο 21:00 κ.κ.
Όηαλ δελ είλαη πξνγξακκαηηζκέλν δξνκνιφγην απνξξηκκαηνθφξνπ γηα ηελ επφκελε, νη
θάηνηθνη νθείινπλ λα θξαηήζνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπο ρψξν θαη λα
απνζέζνπλ ηνπο θάδνπο ην πξψην επφκελν θαηάιιειν βξάδπ. Δπηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα
ηεο απφζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ φζν γίλεηαη πην αξγά ην βξάδπ ψζηε λα παξακέλνπλ νη θάδνη
θαη ε πφιε θαζαξή. Ηδηαίηεξα ηα θαηαζηήκαηα λπρηεξηλήο δηαζθέδαζεο νθείινπλ λα
απνζέηνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο θαηά πξνηίκεζε πξνο ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
- ε πεξίπησζε πνπ ν πιεζηέζηεξνο θνηλφρξεζηνο θάδνο είλαη ζπγθπξηαθά γεκάηνο ελψ νη
επφκελνη πιεζηέζηεξνη δελ είλαη γεκάηνη, ν θάηνρνο ησλ απνξξηκκάησλ πξέπεη λα ηα
κεηαθέξεη θαη λα ηα απνζέζεη ζε έλαλ απφ ηνπο επφκελνπο πιεζηέζηεξνπο άδεηνπο.
- Απνξξίκκαηα πνπ δελ είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπο ιφγσ δπζθνιίαο πξνζέγγηζεο ηνπ
απνξξηκκαηνθφξνπ (ζηελφο δξφκνο, αδηέμνδν), κε επζχλε ησλ θαηφρσλ ηνπο, κεηαθέξνληαη
θαη ηνπνζεηνχληαη ζηνλ πιεζηέζηεξν θνηλφρξεζην θάδν ή ζεκείν απνθνκηδήο.
- ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία δελ είλαη δπλαηή ε απνθνκηδή ησλ
απνξξηκκάησλ, κεηά απφ πξνθνξηθή ή γξαπηή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, ηα απνξξίκκαηα
παξακέλνπλ κέζα ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο κε επζχλε ησλ θαηφρσλ ηνπο.
δ) Οη ππεχζπλνη θξνληίδνπλ επίζεο γηα ηελ άκεζε επηζηξνθή ησλ θάδσλ ζηνλ ηδησηηθφ
ρψξν ηνπνζέηεζεο, κεηά ην πέξαο ηεο απνθνκηδήο ή ην αξγφηεξν ην επφκελν πξσί (ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε απνθνκηδή γίλεηαη λχρηα).

ΠΖΚ. Πην άξζξν 8.4 δελ ρξεηάδεηαη αιιαγή, πεξηγξάθεη ην ίδην σξάξην.

Γ) Λα αθαηξεζεί απφ ηνλ Θαλνληζκφ ν Πίλαθαο κε ην χςνο πξνζηίκσλ θαη
εηδηθψλ ηειψλ (Παξάζηεκα Η).
Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα γίλεη δηφξζσζε ζην άξζξν 29. παξάγξαθνη 29.1
έσο 29.3 πνπ παξαπέκπνπλ ζην Παξάξηεκα (πίλαθαο πξνζηίκσλ), νπφηε ην
άξζξν 29 ζα δηακνξθψλεηαη πιένλ σο εμήο:
ΑΟΘΟΝ 29: Δπηβνιή - Γηάζεζε - Αλαπξνζαξκνγή πξνζηίκσλ
29.1 Κε δηαθξηηή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζα θαζνξηζηεί ην χςνο ησλ
πξνβιεπφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ πξνζηίκσλ θαη επηβαιιφκελσλ
ηειψλ.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ πάξηεο κε απφθαζή ηνπ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεη ην
χςνο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ πξνζηίκσλ θαη επηβαιινκέλσλ ηειψλ.
Ζ αλαπξνζαξκνγή απηή ησλ ηειψλ δελ κπνξεί λα γίλεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ιηγφηεξν ηνπ
έηνπο.
29.2 Σα επηβαιιφκελα πξφζηηκα, φπσο απηά θάζε θνξά ζα θαζνξίδνληαη θαη ζα ηζρχνπλ,
κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ Παξάξηεκα ηνπ Θαλνληζκνχ Θαζαξηφηεηαο, κε ηίηιν: ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΞΗΒΑΙΙΝΚΔΛΥΛ ΞΟΝΠΡΗΚΥΛ ΑΛΑ ΔΗΓΝΠ ΞΑΟΑΒΑΠΖΠ.
29.3 Σα έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ζα απνηεινχλ έζνδν ηνπ
Γήκνπ θαη ζα πξννξίδνληαη γηα ηελ Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο.
29.4 Σν χςνο ηνπ επηβιεζέληνο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ κεηψλεηαη ζην ήκηζπ εάλ ν
ππφρξενο θαηαβάιεη ην πξφζηηκν ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
επφκελε εκέξα βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο ή απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε
πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο.
Ζ θαηαβνιή απηή ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε παξαίηεζε ηνπ ππφρξενπ απφ θάζε δηθαίσκα
πξνζβνιήο ή ακθηζβήηεζεο ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ.

Δ) Πην άξζξν 31.2 λα θαζνξηζηεί ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο, ζηε δηάξθεηα ηεο
νπνίαο ζα γίλεη ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κε θάζε πξφζθνξν κέζν.
Ξξνηείλεηαη λα αληηθαηαζηαζεί ε ηξίηε παξάγξαθνο «ε πιήξε εθαξκνγή ηίζεηαη
ν Θαλνληζκφο ην αξγφηεξν ηελ 1ε /…….. /2016» κε ηε θξάζε: «Ζ δηάξθεηα απηήο ηεο
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κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ θαζνξίδεηαη ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ
Θαλνληζκνχ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε».

Απηά θαη φηη εξσηήζεηο έρεηε είκαη ζηε δηάζεζή ζαο.
Γήκαξρνο: Δπεηδή ν Πηξάηεο είλαη έμσ, ζε ζρέζε πνηα είλαη ε δηαθνξά ηνπ ελφο
θαλνληζκνχ κε ηνπ άιινπ. Θαηαξρήλ απηφ ην είπε θαη ν αληηδήκαξρνο απηφ ηα
λνχκεξα πνπ είλαη πίζσ ζαλ πξφζηηκα είλαη ε θαλνληζηηθή δηάηαμε πνπ ππήξρε ε
παιηά. Απφ ζήκεξα παχνπλ απηά ηα πξφζηηκα κε ην πνπ ςεθίδεηαη ν θαλνληζκφο.
Ξξέπεη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή λα ζπλεδξηάζεη θαη κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο λα επηβάιιεη θαηλνχξγηεο ηηκέο θαη λα έξζεη ζην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην θαη λα ηα επηθπξψζεη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή , απηή είλαη ε δηαδηθαζία
δειαδή ην λνχκεξν ησλ πξνζηίκσλ γηαηί απηά ππήξραλ απφ ηελ απφθαζε ηνπ
2009. Ρν βάιακε ελδεηθηηθά γηα λα θαίλεηαη ηη είλαη. Θαη αλ είδαηε ζε κεξηθά
ζεκεία ππάξρεη θελφ δελ έρεη πξφζηηκν γηαηί πξέπεη λα ην θάλεη ε νηθνλνκηθή
επηηξνπή γηα λα κελ ππάξρεη έηζη παξαλφεζε. Ξνηα είλαη ε δηαθνξά , ε δηαθνξά
ηνπ ελφο θαλνληζκνχ κε ηνπ άιινπ. Δμεηδηθεχεηαη ζε ζρέζε κε ην ηνπηθφ ζρέδην
δηαρείξηζεο κε ηε δηαινγή ζηελ πεγή κε ηα ξεχκαηα, έρνπκε θάλεη κηα θαιχηεξε
πνιχ θαιχηεξε εμεηδίθεπζε , έρνπκε βάιεη ηψξα θαη ηε ιατθή αγνξά πνπ εθεί ην
είρε ν θαλνληζκφο ιατθήο αγνξάο
απηφ πνπ έρνπκε βάιεη ηψξα ην έρνπκε
ελζσκαηψζεη ζηνλ θαλνληζκφ , δελ ην έρεη ν παιηφο θαλνληζκφο αιιά ην έρεη ν
θαλνληζκφο ιατθήο αγνξάο.
Ρν ελζσκαηψλνπκε ζε έλα θείκελν
εληαίν πνπ
ζεσξνχκε φηη εληαία πξέπεη λα πξνβιέπεηαη γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη έρεη γηα
απηά ην εκπφξην θαη ηε ιατθή αγνξά θαη πσο πξέπεη λα γίλεηαη ε δηαδηθαζία ζηε
ιατθή αγνξά. Δμεηδηθεχνπκε θχξηα κε ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πεξηζζφηεξν
θαη ηνπο ηδησηηθνχο ρψξνπο νηθφπεδα , δέληξα πνπ πέθηνπλ , πνπ δελ ηα έρεη ,
πξνβιέπεηαη ηψξα κε ηηο θαηλνχξγηεο ξπζκίζεηο
θαλνληζηηθή δηάηαμε γηα λα
θφβνπκε θαη ηα δέληξα πνπ πέθηνπλ έμσ γηαηί παιηά δελ κπνξνχζακε λα πάκε κε
ηελ θαλνληζηηθή δηάηαμε λα θαζαξίζνπκε νηθφπεδα θαη λα ηα ρξεψζνπκε, ην
εμεηδηθεχνπκε έηζη πνιχ πνην θαιχηεξα, ζε ζρέζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ ην
είρακε αληηκεησπίζεη
θαη δελ κπνξνχζακε,
ππάξρεη κηα ηέηνηα έηζη θαιή
εμεηδίθεπζε, θαη θάλνπκε έηζη πην ζπγθεθξηκέλν θχξηα ηελ δηάηαμε πνπ είλαη ζηε
δηαινγή ζηελ πεγή θαη πσο πξέπεη λα ηελ εθαξκφζνπκε . Θαη λα είλαη ξπζκηζκέλα
κε ηελ θαλνληζηηθή δηάηαμε πσο ζα βάινπλ ηνπο θάδνπο πσο ζα ηνπο βάινπλ ηνπο
θάδνπο . Θαη εθεί πνπ δελ ππάξρεη θάδνο λα βξεζεί ηξφπνο απηφ πνπ ην έιεγε θαη
ν θαλνληζκφο παιηά κπξνζηά ζηελ νηθία ηνπο λα ηνλ ηνπνζεηήζνπλ θαη λα
βγαίλνπλ …ν παιηφο θαλνληζκφο έιεγε κία ψξα πξηλ , ηψξα ιέκε κηζή ψξα πξηλ ,
απηφ φκσο δελ ειέγρεηαη θαη εθεί είλαη ην βξαδηλφ δξνκνιφγην πνπ βγαίλεη λα
βγαίλεη κεηά ηεο 9 γηαηί δελ ην είρακε απηφ ζηηο 9 θαη ην πξσί λα βάδνπλ ηνλ θάδν
κέζα. Γειαδή ζαλ νπζία , ζαλ θείκελν δειαδή έρνπκε θσδηθνπνηήζεη ηνπο
θάλνπκε ηνπο ελζσκαηψλνπκε θαη έρνπκε πάξεη θαη κεξηθά πξάγκαηα πνπ ηφηε ην
2009 δελ είραλ πξνβιεθζεί κε κεξηθά ήδε απνξξηκκάησλ πνπ δελ πξέπεη λα
παίξλνπλ γηαηί ηφηε δελ ην είρακε δεη. Ρφηε ν θαλνληζκφο
ηνπ 2009 πνπ
ςεθίζηεθε γηαηί κίιαγε θαη ηφηε γηα δηαινγή γηα αλαθπθιψζηκα ήηαλ απφ ηνπο
θαινχο θαλνληζκνχο , δελ ήηαλ δειαδή άζρεκνο , δελ επεβιήζεθαλ πξφζηηκα,
εγψ ζαο είπα , ζηνλ ελάκηζε ρξφλν ζεηείαο κνπ ζε έλαλ επηβάιακε πξφζηηκν ην
είπα θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά γηαηί είρε πεηάμεη απέμσ , ελψ ν θάδνο ήηαλ
άδεηνο , είρε πεηάμεη απέμσ ε επηρείξεζε. Γελ μέξσ παιηά …ιέσ ζε εκάο ζηε
ζεηεία καο. Θαη κάιηζηα ζηα αλαθπθιψζηκα είρε θαη κεγάιν λνχκεξν ηφηε . Θαη
ινγηθά ην είρε ζθεθηεί ην 2009 γηαηί πξέπεη λα ζθεπηφκαζηε θαη ηε ζπγθπξία πνπ
ππήξρε ηφηε γηαηί πέξαζε ν θαλνληζκφο , είρε κηα ινγηθή γηαηί πεηάγαλε ηφηε ,
ήηαλ νη θηλεηνπνηήζεηο αλ ζπκάκαη γηα απηφ ήηαλε , είρε 500 επξψ ην θνπηί αλ δελ
ην έζπαγε. Απηφ ηψξα ζίγνπξα κεζαχξην ζα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ γηαηί πάκε
ζε άιιε δηαρείξηζε. Αιιά ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ δηαθνξεηηθά πξφζηηκα πνπ ζα
δεη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή
θαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζα ην απνθαζίζεη.
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ΑΔΑ: 7ΕΨ7Ω1Ν-Τ2Ξ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
Θεσξνχκε φηη θέξλνπκε έλαλ θαλνληζκφ πνπ θαη ηε θηινζνθία ηε δηθηά καο έρεη
θαη έρεη ελζσκαηψζεη ην άιιν δειαδή ην 95%
ηνπ άιινπ θαλνληζκνχ ηε
θηινζνθία ηελ έρεη κέζα.
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε , θχξηε
Αξγεηηάθν.
Ρήγαο Παλαγηώηεο: Κηα παξέκβαζε θχξηε Αξγεηηάθν , έλα ιεπηφ ζα κηιήζσ εγψ
θαη ζα ζηακαηήζσ. Γελ ζα πσ πνιιά. Θέισ λα πσ ην εμήο. Όηη επεηδή απηή ηε
ζηηγκή καο παξαθνινπζεί αξθεηφο θφζκνο πξνθαλψο κέζα απφ ην ζάηη ηνπ δήκνπ
θ.ι.π , ζα γξάςνπλ πξνθαλψο θαη νη εθεκεξίδεο, παξαθαιψ φινπο ηνπ δεκφηεο
γηα φ, ηη πξφβιεκα ππάξρεη θαη πξνθχπηεη απφ ην λέν κέηξν θ.ι.π. ην νπνίν
εθαξκφδνπκε απηή ηε ζηηγκή απφ ηνπο θάδνπο θ.ι.π. λα έρεη άκεζε επηθνηλσλία
καδί καο κε ηε Γηεχζπλζε Ξεξηβάιινληνο , κε εκέλα , κε νπνηνλδήπνηε άιιν γηα
λα έξρνκαη επί ηφπνπ γηα λα βιέπνπκε ην πξφβιεκα θαη λα κπνξέζνπκε λα ην
ιχζνπκε γηαηί πξάγκαηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα. πάξρνπλ πξνβιήκαηα ρψξνπ ,
ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ελεκέξσζεο , ν θφζκνο είλαη αλήζπρνο , γηα απηφ θαιψ
φπνηνλ ζέιεη λα καο παίξλεη . Ρν ηειέθσλφ κνπ ζα είλαη αλνηρηφ γηα νπνηνλδήπνηε
δεκφηε λα πεγαίλσ εθεί λα ην βιέπσ ην πξφβιεκα καδί κε ηελ ππεξεζία θαη λα ην
ιχζνπκε. Πήκεξα κάιηζηα είρα θαη κηα επηζηνιή , ζήκεξα ηελ έιαβα θ. Γεσξγηάδε
απφ εζάο , ζαο επραξηζηψ γηα ηελ επηζηνιή ζαο , ζεσξψ φηη εθεί ζηελ Ιεσλίδνπ
ηαθηνπνηήζεθε θαη είπα θαη ζηνλ θ. Γηεπζπληή
λα ζαο πάξεη ηειέθσλν λα
παξαβξεζείηε εδψ γηα φπνηα εξψηεζε έρεηε. Παο επραξηζηψ πάξα πνιχ .
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Θχξηε Αξγεηηάθν ην ιφγν.
Αξγεηηάθνο ηαύξνο: Κηα εξψηεζε πεξηζζφηεξν. Γηα ηηο θακπάλεο γηαηί ήξζαλ
απηέο νη νγθψδεο ζε εκάο θακπάλεο. Γηφηη είλαη ηειείσο αληηαηζζεηηθφ θαη πξέπεη
έζησ …θαη εγψ ζπκθσλψ θαη κε κηα ρξεκαηνδφηεζε λα θέξνπκε ζέκα λα έξζνπλ
νη κηθξέο , γηαηί απηά ηα πξάγκαηα ζηελ πιαηεία είλαη απαξάδεθηα.
Γήκαξρνο: Έρεηο δίθην. Θαηαξρήλ παίξλνπκε θαη ηέηνηεο κεγάιεο … ζα πάλε ζε
ρσξηά ζα κείλνπλε θαη νη άιιεο ζα έξζνπλ κηθξφηεξεο. Γελ είρε φκσο ε εηαηξεία
αλαθχθισζεο λα καο πξνκεζεχζεη , ηψξα ζα έξζνπλ νη άιιεο θαη ζα αιιάμνπκε.
Απηέο είλαη ρξήζηκεο ζε ρσξηά ηα νπνία ζα κείλνπλ θαη ζα κείλνπλ γηα αξθεηφ
ρξφλν. Απηφ είλαη θαη γηα απηφ δελ έρνπκε βάιεη ζην δξφκν γηαηί έξρεηαη ε άιιε
πξνκήζεηα κε κηθξφηεξεο θακπάλεο.
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Κάιηζηα θ. Αιεμάθν.
Αιεμάθνο Υξήζηνο: Πρεηηθά κε ηνλ θαλνληζκφ κία απφ ηηο ηέζζεξηο αξρέο είλαη
απηφ πνπ ιέεη «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» , 59 πξφζηηκα παξαηήξεζε πίζσ.
Γηαζπλδεδεκέλν δειαδή ν ξππαίλσλ πιεξψλεη κε ηα πξφζηηκα. Θεσξψ θ.
Γήκαξρε θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη φηη ζα είλαη πνιχ δχζθνιε ε εθαξκνγή ηνπ ,
φρη κφλν σο πξνο ηα πξφζηηκα ζε απηήλ ηελ επνρή αιιά θπξίσο σο πξνο ην
γεγνλφο φηη ζέιεη πάξα πνιχ ρξφλν αθφκα γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ζσζηή
ελεκέξσζε θαη λα ππάξμεη έηζη κηα άξηηα ππνδνκή , δηφηη αθνχσ πνιιά. Αιιά
ζεσξψ φηη πξέπεη λα δψζνπκε θαη ιίγν ρξφλν. Απηφ είλαη γεγνλφο. Όρη έμη κήλεο
δχν –ηξεηο κήλεο θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ γλψκε. Νπφηε ζέισ λα πηζηεχσ φηη
δελ ζα γίλεη απηφ έλα ςεθνζεξηθφ εξγαιείν φζνλ αθνξά ηα πξφζηηκα ζηα ρέξηα
θάπνησλ πνιηηηθά αλήζηθσλ πνπ ελδερνκέλσο ην δνπλ έηζη θαη έρνπλ αλνηρηά ηα
ηειέθσλά ηνπο γηα λα ηνπο παίξλνπλε θαη λα ηνπο δεηάλε ξνπζθέηηα θαη δηάθνξα
…αλ ηνπο ζβήλνπλ ηα πξφζηηκα θ.ι.π. θ.ι.π.
Νπφηε εγψ ζα πξφηεηλα θ. δήκαξρε λα δείηε ιίγν ην ζέκα ησλ πξνζηίκσλ. Γελ
είλαη επνρή γηα πξφζηηκα αιιά είλαη λνκίδσ επνρή πνπ ζα πξέπεη λα δνχκε ιίγν
πεξηζζφηεξν ην δήηεκα ηεο παηδείαο θαη λα θνηηάμνπκε αιινχ φρη ζηα πξφζηηκα .
Γελ μέξσ πφηε ζα εθαξκνζηεί γηαηί απ΄φηη είδα πίζσ είλαη θελφ απηφ ην πεδίν
ζηελ εκεξνκελία. Ξξνθαλψο ζα δνζεί θάπνηνο ρξφλνο. Θεξκή παξάθιεζε απηφ
ην ζέκα κε ηα πξφζηηκα θαηαιαβαίλσ ηε ινγηθή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» αιιά
ηψξα ηα πξφζηηκα , ζηελ πξνεγνχκελε απ΄φηη μέξσ δεκνηηθή αξρή λαη κελ ηα
έρεη αιιά
δελ εθαξκφζηεθαλ.
Ρψξα ζα κνπ πείηε ηα ςεθίδνπκε θαη δελ
εθαξκφδνληαη , γεληθά είκαη θαηά ηφζν πςειψλ πξνζηίκσλ γηαηί ππάξρεη ζέκα
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ΑΔΑ: 7ΕΨ7Ω1Ν-Τ2Ξ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
επξχηεξν. Βιέπεηαη ηη γίλεηαη έμσ. Θαη ηέινο λα δηεπθξηληζηεί παξαθαιψ απφ ηνλ
θ. Αληηδήκαξρν ηνλ θ. Οήγα έαλ ηίζεηαη δήηεκα …κάιινλ φρη αλ ηίζεηαη δήηεκα ,
πνηα είλαη ε επηβξάβεπζε ηνπ θαινχ δεκφηε ζε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα πνπ
γίλεη; Δπραξηζηψ πνιχ.
Γήκαξρνο: Θαηαξρήλ λα απαληήζσ ζε απηφ. Δχζηνρε ε παξαηήξεζε γηα απηφ
ην αθήζακε θελφ γηα λα απνθαζίζνπκε πφηε ζα αξρίζεη λα ην απνθαζίδεη. Δκάο ε
πξφηαζε είλαη κεηά ηελ ςήθηζε θαη ηελ έγθξηζε απφ ηελ Ξεξηθεξεηαθή δηνίθεζε
γηαηί απηφο ζα αλαξηεζεί , νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο ππάξρεη κηα δηαδηθαζία πνπ
αλαξηνχληαη θαη ζηηο εθεκεξίδεο θαη ηέηνηα. Λα έρεη ηζρχ ν θαλνληζκφο σο πξνο ηα
πξφζηηκα κεηά απφ ηξεηο κήλεο. Δδψ είκαζηε απηή είλαη ε ζέζε ε δηθηά καο.
Πίγνπξα ζην ηνπηθφ ζρέδην δηαρείξηζεο πνπ κηιήζακε θαη πξνρζέο. Σξεηάδεηαη λα
γίλεη κηα ελεκέξσζε πνιχ θαιή . Κέζα ζην ηνπηθφ ζρέδην δηαρείξηζεο έρνπκε
βάιεη πνηνο επηβξαβεχεηαη θαη εθεί είλαη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα
επηβξαβεπηνχλ νη δεκφηεο καο θαη απηφ ζα ην θάλνπκε θνηλσλνχο θαη ζα
ελεκεξψζνπκε ηνπο δεκφηεο λα κπνπλ πνιχ παξαπάλσ ζε απηή ηε δηαδηθαζία ηνπ
ηνπηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο. Ρα πξφζηηκα αλ δείηε κε ηα θελά , είλαη πνιχ ιίγα
απηά πνπ επηβάιινπκε αθφκε κέζα ζηελ θαλνληζηηθή δηάηαμε γηαηί ρξεηάδεηαη λα
ηα επηβάιινπκε. Γη απηφ βάιακε ηη ίζρπε γηαηί ζα είρακε κπεξδεπηεί. Ρν είρακε
ελδεηθηηθά. Θεσξψ φηη ε θάζε δηάηαμε έηζη πξέπεη λα είλαη. Ρν χςνο ζα ην
θαζνξίζεη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζα απνθαζίζεη, ζε
ζρέζε κε ην χςνο ησλ ρξεκάησλ. Ρν ζίγνπξν είλαη απηφ πνπ είπαηε , φηη δελ
πξέπεη λα ηνλ έρνπκε γηα ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο. Λα κελ θάλνπκε κηθξνπνιηηηθή
. Δδψ πξέπεη λα είκαζηε ακείιηθηνη , λα ην δνχκε, αλ ζέιεηε εκείο δελ έρνπκε
αληίξξεζε θαη κηα δηαπαξαηαμηαθή επηηξνπή φηαλ είλαη λα ππάξμεη έλζηαζε θαη
ηέηνηα πνπ δελ πξνβιέπεηαη. Ξξνβιέπεη θνξνινγηθή επηηξνπή θαη ιέεη πνηα είλαη
ε δηαδηθαζία , λα ην δνχκε θαη κέζα απφ κηα δηαπαξαηαμηαθή επηηξνπή λα ην
ζπδεηήζνπκε . Γελ έρνπκε θακία αληίξξεζε λα ηα δνχκε φια απηά γηα λα ην
πινπνηήζνπκε. Δκείο ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα έρεη απηά ηα πξφζηηκα γηαηί απηφο
πνπ δελ ζπκκνξθψλεηε πξέπεη λα επηβιεζνχλ. Γελ κπνξεί λα πεγαίλνπκε λα
ξίρλνπκε ηα κπάδα ζηα ξέκαηα , δελ κπνξεί λα βγάδνπκε ηα θνπηηά έμσ ή ηα
ζθνππίδηα έμσ έηζη ρχκα. Γελ κπνξεί ηα νηθφπεδα λα κελ θαζαξίδνληαη. Γελ
κπνξεί…δελ κπνξεί. Δίλαη κεξηθά ζεκεία πνπ πξέπεη απηφο ν νπνίνο πνιίηεο δελ
είλαη ζπλεηδεηφο λα έρεη θαη ην απαηηνχκελν πξφζηηκν. Όρη λα ηνπ πάξνπκε ην
θεθάιη νχηε λα ιεηηνπξγήζεη κε ηελ έλλνηα εηζπξαθηηθφ έζνδν αιιά λα είλαη θαη
δηαπαηδαγσγηθφ θαη πξνο ηνπο άιινπο πνπ ζπκκνξθψλνληαη γηα απηφ θαη ην
έρνπκε. Θαη φινη νη θαλνληζκνί ηα έρνπλ απηά. Ρν χςνο , εδψ είκαζηε κεζαχξην
λα ην ζπδεηήζνπκε θαη λα ην βάινπκε. Κεξηθά πξέπεη λα είλαη θαη κεγάια δελ
κπνξεί λα πεηάμεη θάπνηνο απφβιεηα επηθίλδπλα θαη λα κελ έρνπκε πξφζηηκν.
Δίλαη κεξηθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ηα δνχκε θαη εθεί ζα θαζνξίζνπκε θαη ηελ
ηηκή. Δγψ ζαο είπα , ζηνλ πξνεγνχκελν θαλνληζκφ ζθέθηεθα ηελ θηινζνθία ηελ
ηφηε αλ πεγαίλακε ζην ’09 ίζσο εμαλαγθαζηήθακε …ήηαλ λνχκεξα κεγάια αιιά
ηφηε φκσο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην , γηαηί απ΄φηη ζπκάκαη νκφθσλα…νκφθσλα ηνλ
απνθάζηζε ηνλ θαλνληζκφ γηαηί ήηαλ ε πίεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζθνππηδηψλ θαη
ζα έξζνπλ λα πάξνπλ απηή ηελ θαλνληζηηθή δηάηαμε, ε νπνία εθαξκφζηεθε ελ
κέξεη. Γηαηί δελ είρακε θαη ηε δπλαηφηεηα , ζαο είπα εκείο ηελ εθαξκφζακε κφλν
πξνο έλαλ, δελ είλαη φηη πήγακε λα θάλνπκε, δελ ην θάλακε. Ξξέπεη λα βγάινπκε
ηψξα θαλνληθά γηαηί πξνβιέπεη επφπηεο πξνβιέπεη αξκφδηνπο ππάιιεινπο νη
νπνίνη πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. Κε απηήλ ηελ έλλνηα
δειαδή αιιά ρξεηάδεηαη λα θσδηθνπνηήζνπκε θαη λα είλαη εληαίν.
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Θχξηε Αξγεηηάθν έρεηε ην ιφγν.
Αξγεηηάθνο ηαύξνο: Ξαξάιεηςε …εγψ ήζεια λα ζπλερίζσ αιιά εδφζε ν ιφγνο
θαη είπα εληάμεη. Δκείο είπα έρνπκε δηαθσλία ζην ζέκα κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
θάδσλ ζηα ζπίηηα, δηφηη ην ςάμακε θαη πνιχ θαη απφ ηη ζηηγκή πνπ δελ ην
ςεθίζακε ην ηνπηθφ ζρέδην ζα είλαη αλαθνινπζία λα ην ςεθίζνπκε ζήκεξα. Θαη
είδακε φηη ππάξρεη κεγάιν πξφβιεκα. Ρψξα γηα ηα πξφζηηκα, έηζη φπσο είλαη
δηακνξθσκέλν , γηαηί είλαη ιίγν πην ζχλζεην, απφ ηελ πξνεγνχκελε πνπ είρακε
ηνλ κπιε θάδν , ηψξα είλαη πνιχ πνην ζχλζεηε ε θαηάζηαζε. Γεκηνπξγείηαη ε
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εληχπσζε φηη είλαη ηηκσξεηηθά . Δίκαη ηεο γλψκεο φηη ζε πξψην ζηάδην , πέξαλ
απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εμαηξεηηθψλ απφβιεηα , ξέκαηα θ.η.ι. πνπ εθεί
φηαλ ν άιινο λα θνξηψζεη θαη λα ην πάεη ζην ξέκα , δελ μέραζε θάηη , πεγαίλεη
ζπλεηδεηά θαη πξέπεη λα ηηκσξείηαη απηφο. Λα ην δνχκε ψζηε λα ηζρχζνπλ πην
κηθξά πξφζηηκα θαη λα δψζνπκε έκθαζε θπξίσο ηελ επαηζζεηνπνίεζε , ζηελ
ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε. Γηφηη ηψξα πάκε φπσο μεθηλάκε πάκε κε ηε
κνξθή ηεο ηηκσξίαο. Θαη λα έξζνπκε κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα , εγψ πηζηεχσ
κεηά απφ έμη κήλεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ αθνχ ζα έρνπκε κεηξηάζεη ηα
πξφζηηκα ζε ζεκαληηθφ βαζκφ λα θάηζνπκε λα ην δνχκε. Δπίζεο ζα ήζεια λα
επαλέιζεη ε δηαδηθαζία πνπ είρακε θαη πξηλ φηη φηαλ θέξνπκε θαλνληζκνχο πνπ
…θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο λα γίλεηαη κηα δηαπαξαηαμηαθή
ζπλάληεζε φπσο είρακε θάλεη θαη ζηνπο πξνεγνχκελνπο , λα εξρφκαζηε εδψ , λα
έρεη βειηησζεί φηη έρεη βειηησζεί λα είλαη πνην ζχληνκε ε ζπδήηεζε θαη λα έρνπκε
θαηαιήμεη ζε ζπκθσλίεο. Γηαηί
εδψ ην λα ζπδεηήζνπκε θαη πξνζπαζνχκε
,θαινπξναίξεηα ν θαζέλαο λα πείζεη ηνλ άιινλ, δε έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα γηα λα
ην πνχκε. Δλψ εθεί ζηε ζπδήηεζε πνπ ζα θάλνπκε είλαη πην ραιαξά , πην ήξεκα ,
ηα βιέπνπκε θαη κπνξνχκε λα ην πξνρσξήζνπκε θαιχηεξα. Γελ αθνινπζήζεθε
απηή ε δηαδηθαζία νχηε ζε απηφλ νχηε ζηνλ επφκελν θαλνληζκφ.
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Θχξηε Θνπκνπλδνχξν ην ιφγν θαη
φπνηνο άιινο ζπλάδειθνο ζέιεη αο δψζεη ην φλνκά ηνπ κεηά ηνλ θ. Ιεβεληάθε .
Θνπκνπλδνύξνο Παλαγηώηεο: Δγψ δπν ζεκεία ζα ήζεια λα επηζεκάλσ. Όρη
φζνλ αθνξά ηα άξζξα ή ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο , απηέο ζεσξψ φηη ζηελ πνξεία
κπνξνχλ λα
βειηησζνχλ θαη λα ζπκπιεξσζνχλ
θαη αλάινγα ηνλ ηξφπν
εθαξκνγήο. Ξεξηζζφηεξν έρεη λα θάλεη φηη ηνλ θαλνληζκφ απηφ πξέπεη λα
θιεζνχλ άλζξσπνη λα ηνλ εθαξκφζνπλ. Απφ ηε κηα κεξηά νη πνιίηεο θαη απφ ηελ
άιιε κεξηά ν δήκνο ζαλ ειεγθηήο, ζαλ κεραληζκφο ειέγρνπ. Θαη ζεσξψ φηη ζα
πξέπεη ε ππεξεζία
θαζαξηφηεηαο λα ζηειερσζεί
θαιά ψζηε λα κπνξεί λα
παξαθνινπζεί θαη λα παξεκβαίλεη φζνλ αθνξά ηα ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο . Θαη δελ
ελλνψ λα παξεκβαίλεη κε ηελ έλλνηα ηνπ ηηκσξεηηθνχ πξφζηηκνπ , αιιά ηεο
θηιηθήο παξέκβαζεο πξνο ηνπο πνιίηεο ελεκέξσζεο , επαηζζεηνπνίεζεο ζε φιν
ην δηάζηεκα , πέξα θαη απφ ην …ην πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλεη είλαη λα
ηνλ πείζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ θάδν ηνπ θαη φρη λα ηνλ ηηκσξήζεη. Κε ηελ
έλλνηα απηή ινηπφλ θαη ην πξφζηηκν αο ην δεη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή , απιά ην
χςνο ηνπ αιιά θαη ν ρξφλνο επηβνιήο ηνπ λα ηέηνηνο ψζηε λα είλαη θνληά ζηελ
παξάβαζε . Θαη δελ κηιψ βέβαηα γηα ηηο δχζθνιεο πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ φπσο
απηέο κε ηα απφβιεηα θαη ηα ππφινηπα. Δπνκέλσο ην θαιχηεξν πξάγκα πνπ ζα
κπνξνχζακε λα πνχκε γηα έλαλ θαλνληζκφ είλαη λα αθήζνπκε ην ρξφλν θαη λα
αμηνπνηήζνπκε φινπο ηνπο ηξφπνπο ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε έηζη ψζηε λα αξρίζεη
απφ θάπνην ζεκείν θαη κεηά λα εθαξκφδεηαη πιήξσο θαη λα κελ ρξεηάδνληαη ηα
πξφζηηκα θαη νη επφπηεο ηεο θαζαξηφηεηαο πιένλ λα είλαη ζπκπαξαζηάηεο ζην
δήκν. Δπραξηζηψ.
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Δπραξηζηνχκε θ. Θνπκνπλδνχξν , ν θ.
Ιεβεληάθεο.
Ιεβεληάθεο Γεκήηξηνο: Θχξηε πξφεδξε λνκίδσ φηη θαηά ηελ άπνςή κνπ δχν
είλαη ηα βαζηθά πξάγκαηα πνπ πξνέρνπλ. Ρν πξψην είλαη ε ελεκέξσζε ζηελ
νπνία πξαγκαηηθά πζηεξεί
, πζηεξνχκε δειαδή ….πάκε λα θάλνπκε θάηη
θαηλνχξγην θαη ε ελεκέξσζε εθηφο απφ ηελ , ηνπιάρηζηνλ έηζη κεηαθέξζεθε ζε
απηήλ ηελ αίζνπζα απφ ηελ πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο θάδνπο πνπ δψζαηε ηψξα
φπνπ δψζακε δελ ππάξρεη θακία άιιε ελεκέξσζε. Άξα είλαη έλαο ηνκέαο πνπ
πξέπεη λα ην δνχκε
ζνβαξά δειαδή λα ην δεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην….ε
πιεηνςεθία δειαδή. Θαη έλαο άιινο ηνκέαο είλαη ην ζέκα ηνπ πξνζσπηθνχ δελ
γίλεηαη κε ηξηκελίηεο θαη πεληακελίηεο λα εθαξκφζεηο έλα ηέηνην πξφγξακκα .
Ξξέπεη λα γίλεη πξνζπάζεηα
θαη ζνβαξή πξνζπάζεηα
θαη δηεθδίθεζε
λα
ζηειερσζεί ε πξαγκαηηθή ππεξεζία κε κφληκν πξνζσπηθφ κε απνθιεηζηηθή
απαζρφιεζε θαη κε δηθαηψκαηα απηά πνπ πξαγκαηηθά πξνβιέπεη ε εξγαηηθή
λνκνζεζία. Πην δήηεκα ησλ πξνζηίκσλ είκαη αληίζεηνο κε ηελ έλλνηα πνηα , φηη
ζα πξέπεη , δελ κηιάσ γηα πεξηπηψζεηο ζηελ θαη΄εμαθνινχζεζε , εθεί εληάμεη λα
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πέζεη ε ξάβδνο, αιιά δελ κπνξεί κε ην παξακηθξφ λα πέθηνπλ πξφζηηκα . Θαη ελ
ησ κεηαμχ δηαπίζησζα , είπαηε βέβαηα θ. Γήκαξρε
φηη ζα ην δνχκε ζηελ
νηθνλνκηθή επηηξνπή , ζα δνχκε ην χςνο θαη …ξίρλνληαο κηα καηηά ζηα πξφζηηκα
είδα κηα αλαληηζηνηρία δειαδή. Μέξσ εγψ …κηα λνηθνθπξά πνπ πεηάεη ην βαζηιηθφ
απφ ηε γιάζηξα γηαηί μεξάζεθε είλαη κεγαιχηεξν ην πξφζηηκν απφ εκέλα πνπ
πεηάσ ηζηγάξν αλακκέλν κέζα ζε έλα θάδν, ή μέξσ εγψ απφβιεηα . Απηά
πξνβιέπνληαη , απηά ιέγνληαη . Ρν ηνλίδσ γηαηί πξέπεη λα πξνζερζνχλ απηά
ηδηαίηεξα ζηελ επηηξνπή θαη ε εηζήγεζε πνπ ζα έξζεη ζηελ επηηξνπή λα είλαη
εκπεξηζηαησκέλε…λα είλαη αλαιπηηθή. Γελ έρσ θάηη άιιν λα πξνζζέζσ.
Αξγεηηάθνο ηαύξνο: Κηζφ ιεπηφ, αλ ζπκάκαη ιέεη κέζα γηα έλαλ ρξφλν δελ ζα
κπνξεί λα γίλεη ηξνπνπνίεζε φρη ζηα πξφζηηκα …ιέεη κε απφθαζε νπνηεδήπνηε.
Λνκίδσ γεληθά. Κφλν ηα πξφζηηκα έρεη; Θαη απηφ λα ην δνχκε ηνλ πξψην ρξφλν
ηνπιάρηζηνλ θαη κεηά αο θαζηεξσζεί. Λα ην δνχκε θαη απηφ , ηνλ πξψην ρξφλν
…ηνλ έλα ρξφλν ιεηηνπξγίαο θαιφ είλαη λα ην δνχκε. Αιιά λνκίδσ είλαη ζην
ζχλνιν …ζηα πξφζηηκα κφλν είλαη;
Αιεμάθνο Υξήζηνο: Λα ξσηήζσ εάλ βεβαησζνχλ απηά ηα πξφζηηκα απφ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ζηε ζπλέρεηα ζα πάλε ζηελ εθνξία;
Γήκαξρνο: Ζ βεβαίσζε είλαη κεηά ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα φιεο ….πνπ
ρξσζηάεη ν θαζέλαο. Αλ δελ πιεξψζεη πάλε ζηε δηαδηθαζία. Ξάκε ηψξα λα πνχκε
λα ηειεηψζνπκε πξηλ κηιήζνπκε νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη , γηαηί βάιαηε κεξηθέο
παξαηεξήζεηο . Δγψ ζα δερζψ φιεο ηηο παξαηεξήζεηο θαη απηφ πνπ είπε ν θ.
Αξγεηηάθνο φηη λα δνχκε λα μεθηλήζεη φρη ακέζσο. Δγψ έθαλα κηα πξφηαζε ζην
ηξίκελν γηαηί είπα ην ηξίκελν. Γηαηί είλαη κεξηθά πξάγκαηα πνπ …
Αξγεηηάθνο ηαύξνο : Δγψ δελ είπα λα μεθηλήζεη ηνπο έμη κήλεο. Λα είλαη
ειαζηηθφ.
Γήκαξρνο: Δγψ είπα ..ην ίδην είλαη ζα ην βξνχκε …δελ είλαη …θπζηθά ζε απηά ηα
πξάγκαηα πνπ είπακε ν θ. Ιεβεληάθεο πνπ είπε θαη ηέηνηα . Δκείο γηαηί είπακε γηα
ην ηξίκελν γηαηί ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα ηζρχεη ην ηξίκελν δηφηη έρνπκε Κάξηε ,
Απξίιε, Κάε, πξέπεη ηνλ Ηνχλην ε δεκνηηθή αξρή, δελ αθνξά ηα αλαθπθιψζηκα ,
είλαη άιιεο δξάζεηο πνπ είλαη κε νηθφπεδα πνπ είλαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πξέπεη λα ηηο δνχκε λα ηηο αληηκεησπίζνπκε. Νη θαηξηθέο ζπλζήθεο έηζη φπσο ηηο
βιέπνπκε δελ είλαη θαιέο, γηα λα αληηκεησπίζνπκε κεξηθά έηζη θαηαζηάζεηο.
Ξξέπεη εθεί λα έρεη λα είλαη ιπηά ηα ρέξηα ηνπ δήκνπ γηα λα κπνξεί λα επέκβεη, ζε
πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχκε αλ θάπνηνο είλαη αζπλείδεηνο θαη δελ αθήλεη θαη δελ
θάλεη θαη δελ δείρλεη λα κπνξνχκε λα ηνπ επηβάιινπκε γηα λα κελ έρνπκε θαη
άιινπο θηλδχλνπο. Λα δερζνχκε φηη ην πξφζηηκν θαη κάιηζηα ιέεη κέζα ν
θαλνληζκφο αλ είδαηε , γηα λα απαληήζσ ζε απηφ πνπ ιέεη ν θ. Ιεβεληάθεο, φηη
θπζηθά δελ θφβνπκε ην θεθάιη ζηνλ πξψηνλ , αιιά αλ φκσο επηκέλεη πξψηε ,
δεχηεξε , ηξίηε θνξά αλεβαίλεη θαη δηπιαζηάδεηαη θαη ηξηπιαζηάδεηαη κπνξεί λα πεη
ε νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κεηά ζηελ επηβνιή. Γειαδή
κπνξεί λα μεθηλήζεη
κε ρ πνζφ θαη λα
γίλεη 3ρ κεηά , ην πνζφ πνπ ζα
θαζνξίζνπκε. Αλ είλαη θάπνηνο παξαβάηεο αλ είλαη αζπλείδεηνο, ζα κπνξεί λα
μεθηλήζεη κε πνιχ ρακειή ηηκή θαη κεηά λα ην αλεβάζεηο πνιχ παξαπάλσ . Δίλαη
δεηήκαηα ηαθηηθήο πσο πξέπεη λα ην ρεηξηζηεί. Απηφ πνπ κηιάκε ηψξα γηα ηελ
ελεκέξσζε λα πνχκε ηψξα λαη πάζρνπκε απφ ηελ ελεκέξσζε φκσο ηη θάλακε θαη
πνηα ήηαλ έηζη ε θαηεχζπλζε κε απηφλ πνπ καο έθαλε ην ηνπηθφ ζρέδην. Πε
απηνχο πνπ κνηξάδνπκε ηψξα ηνπο θάδνπο γίλεηαη ε πξψηε επαθή θαη ηνπο ιέκε
πσο πξέπεη λα γίλεη ε δηαδηθαζία. Γηαηί αλ ελεκεξψζνπκε ηψξα θαη δψζνπκε ηνλ
άιινλ κεηά απφ ηέζζεξηο κήλεο ηνλ θάδν ζα μεραζηεί. Γίλεηαη απηή ε δηαδηθαζία,
έρνπκε έλαλ φγθν ηψξα αξθεηφ , ήδε έρνπκε κνηξάζεη θάδνπο γηα λα μέξεηε απφ
ηελ Ξαιαηνιφγνπ …απφ ηελ Ξαιαηνιφγνπ , Ιπθνχξγνπ , Όζσλνο Ακαιίαο θαη
Θεξκνππιψλ απηφ ην θνκκάηη, έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο πφιεο ηνπ θέληξνπ ηεο
πφιεο φρη φιε ηελ πφιε . Ξξέπεη λα αξρίζνπκε κε ηα έληππα ηα νπνία , έρνπκε
θάλεη ζχκβαζε , ζηνλ πξνυπνινγηζκφ καο έρνπκε δαπάλεο θαη δηθέο καο θαη ζα
μεθηλήζνπκε κε ηηο δηθέο καο δαπάλεο λα θάλνπκε απηή ηελ ελεκέξσζε είηε κε
έληππν πιηθφ είηε κέζσ ηνπ ηχπνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ ή ηνπ έληππνπ ηχπνπ θαη κε
ηελ πξνζσπηθή έηζη δηθηά καο θακπάληα, έρνπκε δεηήζεη λα καο θαιχςεη απηή ε
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δηαθήκηζε …πξνβιέπεηαη απφ ηελ ΔΔΑΑ θαη έρνπκε θάλεη θαη πξφηαζε πσο ηελ
ζέινπκε γηα λα έρνπκε κηα κεγάιε δαπάλε απφ απηνχο λα καο ρξεκαηνδνηήζνπλ.
Δίλαη δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα θνηηάμνπκε ηα νηθνλνκηθά καο πην θαιχηεξα. Θα ηελ
μεθηλήζνπκε απηήλ ηελ θακπάληα αιιά ζαλ ζηφρν είρακε λα θάλνπκε ηελ πξψηε
επαθή δίλνληαο ηνλ θάδν πσο πξέπεη λα γίλεη ε δηαδηθαζία ηεο δηαινγήο θαη ηεο
δηαρείξηζεο θαη κεηά ζα αξρίζνπλ φια απηά ηα πξάγκαηα. Πε ζρέζε κε ην
πξνζσπηθφ. Πην ηνπηθφ ζρέδην δηαρείξηζεο έρνπκε βάιεη νξηζκέλα άηνκα γηα λα
ιεηηνπξγήζνπκε.
Φπζηθά , ρξεηάδεηαη ε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο
κφληκν
πξνζσπηθφ. Ξήξακε απφθαζε ηελ πξνεγνχκελε θνξά θαη δεηήζακε λα καο
θαιχςνπλ απηέο ηηο ζέζεηο , εδψ είλαη ε δηεθδίθεζε ζην λα κπνξέζνπκε λα
απνθηήζνπκε πξνζσπηθφ. Ρν θαιφ είλαη φηη παξαηείλαλε απηνχο ηνπο νθηάκελνπο
, γηα λα ιέκε θαη κεξηθά πξάγκαηα πσο έρνπλ , είρακε πάξεη δψδεθα νθηάκελνπο
πέξπζη ,έδσζε παξάηαζε θαη ηνπο πάεη κέρξη ηέινο ηνπ 2016 …ηέινο Γεθέκβξε
ηνπ 2016 λα παξακείλνπλε. Δίλαη κηα ζεηηθή εμέιημε φρη πξνο εκάο , γηαηί εκείο ζα
θάλακε δηαθήξπμε ζα παίξλακε άιινπο ηφζνπο δηαθνξεηηθνχο. Απηνί απνθηνχλ
άιια δηθαηψκαηα. Δγψ ζεσξψ φηη αλ ην δηεθδηθήζνπλ θαη ην δνχλ ίζσο λα έρνπλε
ίζσο λα αλνίμεη θαη ε πφξηα λα είλαη θαη νη άλζξσπνη θαιά λα είλαη λα γίλνπλ
ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη λα γίλνπλ ππάιιεινη. Απηφ είλαη έλα δήηεκα πσο ζα ην
δνχκε θαη πσο ζα ην θάλνπκε. Ξάλησο ηνπο άλνημε. Ξέξαζε ην δσδεθάκελν ,
δειαδή απηνί νη ζπγθεθξηκέλνη ππάιιεινη ηνπο πήξακε δελ έρεη γίλεη δηαθνπή
…είλαη ζπλερφκελνη …αλνίγεη γηα απηά ηα 12 άηνκα λα δηεθδηθήζνπκε λα γίλνπλ
θαη κφληκνη. Δκείο ήδε ηελ αλαλεψζακε ηε ζχκβαζε κε απηφ ην ξίζθν γηαηί κπνξεί
λα κείλνπλ κφληκνη . Σξεηάδνληαη θαη πξέπεη λα κείλνπλ θαη λα αζρνιεζνχλ κε ην
δήκν. Θαη ηαπηφρξνλα λα ην δνχκε. Δίλαη κεξηθά δεηήκαηα δηεθδίθεζεο. Δίλαη
κεξηθά δεηήκαηα δηεθδίθεζεο.
Καθάξη δειαδή απηφ λα κείλεη θαη λα ην
δηεθδηθήζνπλε . Δκείο δειαδή αλ ζα έξζεη κεζαχξην θαη έξζνπλ απηά ηα αηηήκαηα
ζα ηα απνδερζνχκε λα κείλνπλ γηαηί ρξεηάδνληαη είλαη απαξαίηεηνη. Γελ είλαη
άλζξσπνη νη νπνίνη δελ θάλνπλ δνπιεηά θαη έρνπκε δεηήζεη θαη άιια άηνκα
πξνζσπηθφ. Απηά είλαη ζε ζρέζε γηα λα ελεκεξψζσ.
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Ινηπφλ ζπλάδειθνη έρνπλ γξαθηεί ν θ.
Κπνπγάδεο , ν θ. Ξαηζηιίβαο, ν Κάξηνο ν Ρδσξηδάθεο , ν θ. Απνζηνιάθνο δήηεζε
λα κηιήζεη θαη ζα κηιήζσ θαη εγψ θαη ν θ. Βνπλάζεο. Θχξηε Βνπλάζε πξέπεη λα
δίλεηε ην φλνκά ζαο …ινηπφλ θ. Απνζηνιάθν ην ιφγν θαη κεηά θ. Κπνπγάδε.
Απνζηνιάθνο Γεκήηξηνο : Ινηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη εγψ δελ ζέισ λα πσ θάηη
επί ηνπ θαλνληζκνχ . Απηφ ην νπνίνη ζέισ λα πσ θαη λα γίλεη θαηαλνεηφ είλαη ην
εμήο φζνλ αθνξά επεηδή έηζη αθνχζηεθαλ ζρεηηθά κε ηα πξφζηηκα , φηη ε επηβνιή
ησλ πξνζηίκσλ θαη ην ιέσ απηφ ην πξάγκα γηα λα θαηαγξαθεί , ζα γίλεη κε άιιε
δηαθξηηή απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ .
Απηά ηα
νπνία αλαθέξνληαη κέζα αλαθέξνληαη ζαλ είδνο παξαβάζεσλ ,
πεξηγξαθή ησλ παξαβάζεσλ άξα ζα γίλεη κε δηαθξηηή , έηζη φπσο νξίδεηαη εθ ηνπ
λφκνπ κε άιιε απφθαζε. Απηφ ζέισ λα πσ γηα λα θαηαγξαθεί.
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Ινηπφλ θ. Κπνπγάδε , επραξηζηνχκε θ.
Απνζηνιάθν , θχξηε Ξαηζηιίβα κεηά ηνλ θ. Κπνπγάδε.
Κπνπγάδεο Υξήζηνο: Θχξηε δήκαξρε , θχξηε αληηδήκαξρε, άξα ζεκαίλεη φηη
ζπκθσλείηε ζηα πξφζηηκα. Δδψ έρσ κπξνζηά κνπ ηελ απφθαζε ζηηο 30-03-2011
ε νπνία είλαη κηα δηφξζσζε ζηελ απφθαζε ηνπ 2009 δειαδή είλαη ηα λέα πξφζηηκα
φπσο είπε πξνεγνπκέλσο ν δήκαξρνο, ηα νπνία είραλ κπεη ηφηε. Θαη ιέεη πίζσ .
Πηελ απφθαζε απηή κεηνςήθεζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο κείδνλνο θαη ηεο
ειάζζνλνο κεηνςεθίαο , φινη , άξα ηφηε δηαθσλήζαηε φινη φηη δελ ήηαλ ζσζηά
ηα πξφζηηκα πνπ κπήθαλε ην 2011 . Άξα ηψξα εξρφζαζηε θαη ιέηε φηη ζα κπνπλ
πξφζηηκα. Θχξηε δήκαξρε πξηλ κπσ ζην ζέκα λα ξσηήζσ θάηη, απηνί νη ππάιιεινη
,νδεγνί θαη νη εξγάηεο θαζαξηφηεηαο πήξαλ ηελ παξάηαζε κέρξη ηέινο ηνπ 2016
, παξακέλνπλ πιεξψλνπλ ηα αληαπνδνηηθά ηνπ δήκνπ
Γήκαξρνο: Απφ αληαπνδνηηθά.
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Κπνπγάδεο Υξήζηνο: Δκείο δελ κπνξνχκε λα ςεθίζνπκε απηφλ ηνλ θαλνληζκφ
δηφηη ηνλ μεθηλήζαηε κε πξνρεηξφηεηεο. Ξξηλ γίλεη νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε εδψ λα
ην ζπδεηήζνπκε θαη απηά μεθηλήζαηε , απιψζαηε θάπνηνπο θάδνπο φπσο είπε ν θ.
Γήκαξρνο ζην θεληξηθφ ηζηφ ηεο πφιεο, ρσξίο λα γίλεη ζπδήηεζε κε ηνπο δεκφηεο
. Απηή ηε ζηηγκή αλ βάιεηε έλαλ άλζξσπν θαη ξσηήζεη φινπο ηνπο δεκφηεο ζηηο
πνιπθαηνηθίεο θαη ζηα ζπίηηα φια γεληθά θαη ζηα θαηαζηήκαηα πνπ έρεηε κνηξάζεη
ηνπο θάδνπο ην 95% έρνπλ πξφβιεκα. Θαη ην πξφβιεκα είλαη φλησο θαλεξφ δηφηη
δελ κπνξεί θ. πξφεδξε εζείο κπαίλεηε ζηα ζπίηηα ιφγσ γεο ηδηφηεηάο ζαο θαη
βιέπεηε πνδήιαηα , κεραλάθηα θαη γιάζηξεο. Απηά φκσο δελ κπξίδνπλ. Όηαλ ζα
ππάξρνπλ θάδνη θαη φπσο ιέεη εδψ ζε έλα ζεκείν
, φηαλ δελ είλαη
πξνγξακκαηηζκέλν δξνκνιφγην απνξξηκκαηνθφξνπ θαη γίλεη ηελ επφκελε κέξα νη
θάηνηθνη νθείινπλ λα θξαηνχλ ηα απνξξίκκαηα
ηνπο ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν
θπιαγκέλα. Γηα ειάηε εζείο ην θαινθαίξη λα κείλνπλε κέζα ηα απνξξίκκαηα. Ρη
ζα γίλεη; Ρν κεραλάθη , ην πνδήιαην θαη ε γιάζηξα κε ηα μεξά ινπινχδηα δελ
κπξίδνπλ. Άξα ζα κπνξνχζακε απηφ λα ην δνχκε θάπσο δηαθνξεηηθά .Έλα ζέκα
αθφκα είλαη ην εμήο. Κηιάσ γηα ηα θαδάθηα ησλ 120 ιίηξσλ ηα θαθέ ηα νπνία
παίξλεη ν δήκνο κε ηα ζχκκεηθηα. Απηά θαη απηή ηη ζηηγκή πνπ κηιάκε δελ κπνξεί
λα ηα πάξεη ην απνξξηκκαηνθφξν θαη αλαγθάδνληαη νη εξγαδφκελνη
λα ηα
πεγαίλνπλ κε ηα ρέξηα θαη λα ηα αδεηάδνπλ κέζα ζην απνξξηκκαηνθφξν , δηφηη
ζέιεη θάπνηεο πξνζαξκνγέο πίζσ ην θάζε απνξξηκκαηνθφξν γηα λα ηα πάξεη.
Απηά έπξεπε πξψηα λα έρνπλ γίλεη θαη κεηά λα κνηξαζηνχλ ηα θαδάθηα. Άξα
ινηπφλ ηψξα, γηαηί παξαθνινχζεζα κία κέξα λα πξνζπαζνχλ δχν ππάιιεινη ηνπ
δήκνπ , δχν εξγαδφκελνη ζην απνξξηκκαηνθφξν λα αδεηάζνπλ ην θαδάθη κέζα
θαη ην θαδάθη θαίλεηαη είρε πνιιά ζχκκεηθηα ήηαλ βαξχ θαη ηξνκάμαλε λα ην
γπξίζνπλ θαη ηνπο ρπλφληνπζαλ
θαη θάησ. Άξα δελ είλαη
, απηά είλαη
πξνρεηξφηεηεο. Θαηά δεχηεξνλ , δελ ππάξρεη πεξίπησζε , φρη φηη εζείο ζε απηή
ηελ πεξίπησζε θηαίηε, αιιά δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα εθαξκνζηεί απηφο ν
θαλνληζκφο νχηε θαηά ην ήκηζπ κε ηε ζεκεξηλή ππεξεζία θαζαξηφηεηαο πνπ
έρνπκε. Κε ην πξνζσπηθφ κε ηα κεραλήκαηα θαη κε φια απηά. Άξα μεθηλψληαο
πξέπεη πξψηα λα γίλεη ε ππνδνκή ε αλάινγε θαη κεηά λα πξνρσξήζνπκε . Δζείο
πξνρσξήζαηε αλάπνδα θαη πξηλ θαλ θέξεηε ηελ κειέηε ρζεο θαη ζήκεξα ηνλ
θαλνληζκφ
έρεηε κνηξάζεη απηά θαη ππάξρνπλ
έληνλεο νη αληηδξάζεηο ησλ
δεκνηψλ. Γηα απηφ ην ιφγν λα κελ κπιέμνπκε ζηα ρξεκαηηθά πξφζηηκα πνπ
βιέπνπκε εδψ φηη κεηά ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο , ελψ ν θαλνληζκφο ηνπ 2011
έιεγε δηπιαζηάδεηε , εζείο ιέηε κέζα ζηνλ ίδην ρξφλν ζα ηξηπιαζηάδεηαη. Άξα
ινηπφλ είλαη έλαο θαλνληζκφο πνπ εάλ ηνλ εθαξκφζεηε πνπ δελ ζα κπνξέζεηε ,
αιιά αλ ηνλ εθαξκφζεηε ζα κπνξέζεηε λα ηνλ εθαξκφζεηε κφλν σο πξνο ηα
πξφζηηκα. Γηα απηφ ην ιφγν δελ κπνξνχκε λα ηνλ ςεθίζνπκε.
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Δπραξηζηνχκε θ. Κπνπγάδε
, θ.
Απνζηνιάθν.
Απνζηνιάθνο Γεκήηξηνο : Θέισ λα πσ ζηνλ θ. Κπνπγάδε φηη λαη δελ είρακε
ςεθίζεη ηφηε ηνλ θαλνληζκφ φζνλ αθνξά κε ηα πξφζηηκα, δηφηη ζεσξνχζακε φηη
ηα πξφζηηκα ήηαλ πςειά , ππεξβνιηθά. Αθήζηε λα θέξνπκε ηελ άιιε απφθαζε
φζνλ αθνξά ηα πξφζηηκα θαη απφ εθεί θαη πέξα ην ζπδεηάκε. Γελ ζπδεηάκε γηα
πξφζηηκα, ην είπα ζήκεξα θαη γηα πνζφ πξνζηίκσλ . Απηά είλαη απφ ηνλ
πξνεγνχκελν θαλνληζκφ κέζα. Γελ ζπδεηάκε γηα πνζφ . Απηφ ζα έξζεη κε
μερσξηζηή δηαθξηηή απφθαζε . Αθήζηε λα θέξνπκε λα πνζά ησλ πξνζηίκσλ θαη
απφ εθεί θαη πέξα ην ζπδεηάκε. Αλ ζέιεηε λα ην ςεθίζεηε θαη εζείο δελ ζέιεηε λα
ην ςεθίζεηε αλ ηα κεηψζνπκε ή εάλ ηα απμήζεηε. Γελ ζπδεηάκε γηα πξφζηηκα
ζήκεξα.
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Δπραξηζηνχκε θ. Απνζηνιάθν ,
Γήκαξρνο: Κηα παξαηήξεζε ζα θάλσ ζε απηφ πνπ είπε ν θ. Κπνπγάδεο , ζεκηηφ
είλαη λα κελ ηνλ ςεθίζεηε, εκείο θ. Κπνπγάδε ζα ηελ πξνρσξήζνπκε ηελ
δηαδηθαζία θαη ηε δηαινγή ζηελ πεγή θαη ηελ αλαθχθισζε, κε ηε ζπδήηεζε κε
ηνπο θαηνίθνπο , κε φινπο ηνπο θαηνίθνπο , ζεσξνχκε φηη απηφ ζα πεηχρεη θαη
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πξέπεη λα πεηχρεη γηαηί είλαη κνλφδξνκνο. Θαη ζε απηφ πξέπεη λα ζπκβάιινπκε
φινη . Γηαηί αιιηψο δελ ζα έρνπκε ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ
απνξξηκκάησλ. Ν παιηφο θαλνληζκφο έιεγε θαη ζνθά έιεγε ν παιηφο θαλνληζκφο
φηη βγαίλνπλε κηα ψξα πξηλ ηα απνξξίκκαηα ζηνπο θάδνπο ηνπο θνηλνχο πνπ
είρακε. Απηφ ιέκε θαη ηψξα αιιά ζα βγάιεη ν θαζέλαο ηα ζθνππίδηα ηνπ κηα ψξα
πξηλ, έηζη φπσο γίλεηαη ζε φιεο ηηο πνιηηηζκέλεο πφιεηο . Γελ ηεξήζεθε ν παιηφο
θαλνληζκφο θαη ζηνλ ελάκηζε ρξφλν ζε εκάο θαη ζε εζάο γηαηί δελ είρακε νχηε
ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο νχηε ηίπνηα. Αιιά πνην είλαη ην θαηλφκελν ; Θα
ζαο πσ έλα παξάδεηγκα αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Ξέξαζε ην απνξξηκκαηνθφξν
ερζέο δχν ε ψξα ηε λχρηα ζηε Γηνζθνχξσλ, ηε λχρηα ζηε Γηνζθνχξσλ δχν ε
ψξα, ιέσ ην δξφκν ηε Γηνζθνχξσλ γηαηί δελ είλαη θέληξα εζηίαζεο εθεί , ην πξσί
ζηελ εμίκηζη ε ψξα ππήξρε ζαθνχια έμσ, καχξε ζαθνχια έμσ, ζην ζεκείν εθεί
πνπ ήηαλ νη θάδνη. Απηφ δελ είλαη ζσζηφ. Ν θαζέλαο καο ζα ηελ βγάιεη ηε
ζαθνχια ηελ ψξα πνπ πεξλάεη ή ηνλ θάδν ηνπ ή απηφ πνπ ζα ηνπ δψζνπκε ηελ
ψξα πνπ πεξλάεη ην απνξξηκκαηνθφξν, κία ψξα πξηλ. Όηαλ είλαη βξάδπ ζα ηελ
βγάιεη ην είπε θαη ν αληηδήκαξρνο ην είπακε θαη εκείο, ζα ηελ βγάιεη κηα ψξα
πξηλ πεξάζεη ην απνξξηκκαηνθφξν. Πηα ρσξηά καο μέξνπκε πφηε πεξλάεη ην
δξνκνιφγην ηα απνξξηκκαηνθφξα φινη μέξνπκε πεξίπνπ . Ξξέπεη ε ππεξεζία
θαζαξηφηεηαο ε δηθηά καο λα γίλεη επαγγεικαηηθή , απηφ είλαη δεκφζηνο
ραξαθηήξαο αιιά θαη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη ζηελ ψξα ηνπο θαη ζην
δξνκνιφγην θαη ζε φια. Γελ είλαη φπνηε ζέινπκε . Δίρακε δξνκνιφγηα ηα νπνία ηα
έρνπκε αιιάμεη θαη ζα ηα δείηε γηαηί έρνπκε βάιεη GPS είρακε δξνκνιφγηα πνπ
μεθηλάγαλε απφ κφλνη ηνπο ζηηο 3 ε ψξα Σξήζην θαη θαιά θάλαλε απφ κφλνη
ηνπο ζηηο 3 ε ψξα ζηηο 4 ε ψξα , δελ ην ήμεξε θαλείο, ηψξα ζα κπνπλ θαλνληθά
ζην πξφγξακκα απνθνκκηδήο. Πε ζεκεία πνπ είλαη εδψ ζηελ πφιε ζα είλαη θαη
πξνγξάκκαηα θαη απνγεπκαηηλά , φπσο ιεηηνπξγνχλ φιεο νη ζχγρξνλεο πφιεηο γηα
λα κπνξέζνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ηελ θαηάζηαζε.
Λαη , εξγαδφκελνπο
παξαπάλσ , λαη κε ην δηθφ καο ραξαθηήξα, αιιά πξέπεη θαη νη εξγαδφκελνη λα
ιεηηνπξγήζνπλ ζε επαγγεικαηηθή βάζε θαη θαηεχζπλζε. Γελ είλαη ην μεράζακε,
λα δνχκε ηα θαδάθηα απηά , ην έρνπκε δεη ην έρνπκε ζεκεηψζεη, ην έρνπκε
επηζεκάλεη. Σξεηάδεηαη ιίγν ηα απνξξηκκαηνθφξα απηά πνπ ζα πάξνπλ απηά ηα
θαδάθηα λα είλαη ιίγν πην θάησ ηα θαδάθηα. Δίλαη λα θαηέβνπλ γχξσ ζηνπο 10
πφληνπο , δελ ην ζεθψλνπλ επάλσ. …ην ζεθψλνπλ ιίγν θαη ην πηάλνπλ. Γηαηί έρσ
πάεη πίζσ θαη εγψ ζε απνξξηκκαηνθφξν θαη ην έρσ δεη γηαηί ζέισ , κε ελδηαθέξεη
ην πψο ιεηηνπξγνχλ νη εξγαδφκελνη θαη πσο γίλεηαη ε δηαδηθαζία. Ξάλησο ζαο
είπα θαη πξνρζέο ε θαζπζηέξεζε ηνπ δξνκνινγίνπ ζηελ πφιε ζην θέληξν δελ
είλαη ηφζν πνιχ κεγάιε. Θαη απηφ νθείιεηαη θαη γηαηί έρνπλ γίλεη επαγγεικαηίεο νη
εξγαδφκελνί καο θαη πξέπεη λα ηνπο βγάινπκε ην θαπέιν, ην έρνπλ αγαπήζεη θαη
ην δνπιεχνπλε θαη είλαη πξνο ηηκήλ ηνπο θαη ην έρνπλ δεη ηελ ηειείσο δηαθνξά
θαη γπξλάλε θαη ην παίξλνπλε. Σξεηάδεηαη κηα κεγάιε πξνζπάζεηα.
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Κάιηζηα θχξηε Ξαηζηιίβα ην ιφγν, θχξηε
Βνπλάζε εηνηκαζηείηε κεηά.
Παηζηιίβαο Θεκηζηνθιήο: Θχξηνη ζπλάδειθνη, ζεσξψ φηη αδηθνχκε ηνλ εαπηφ
καο θαη ηελ πφιε θαη ηνπο δεκφηεο. Όηαλ ηνπνζεηνχκεζα κε ηνλ φξν φηη
βηαζηήθακε. Θέισ λα πηζηεχσ φηη απηή ε αηζζεηηθή εηθφλα ηεο Ππάξηεο θαη ζηνπο
θεληξηθνχο δξφκνπο αιιά θαη ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα δελ ήηαλ εηθφλα
επηβξάβεπζεο
θαη ηεο δεκνηηθήο αξρήο
αιιά θαη ηεο παηδείαο ηελ νπνία
δηαζέηνπκε φινη. Ππλεπψο φρη βηαζηήθακε , έπξεπε λνκίδσ θαη λσξίηεξα λα είρε
αξρίζεη απηή ε δηαρείξηζε απηφ ην εγρείξεκα. Έρεη εηπσζεί αγαπεηνί θίινη πσο
κία αληίιεςε , δηφηη πεξί αληηιήςεσο πξφθεηηαη , πεξί ζπλεζείαο πξφθεηηαη, γηα λα
αλαηξαπεί , λα αληηθαηαζηαζεί πξέπεη ρξφλνο , ρξεηάδεηαη ρξφλνο ηέηνηνο πνπ
λα έρνπλ πεζάλεη νη δάζθαινη θαη νη καζεηέο ησλ δαζθάισλ. Θαηαιαβαίλεηε θαη
θαηαιαβαίλνπκε φηη δελ είλαη θαη ζην ρξφλν εχθνιν αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή.
Θαη ζα γίλσ ζπγθεθξηκέλνο. Γηα λα πεηχρεη απηφ ην εγρείξεκα , ην νπνίν ην
έρνπκε πξνθξίλεη θαη βγήθε κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη ηελ Διιεληθή αιιά θαη ηελ
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Δπξσπατθή , ην πξψην θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ γλψκε είλαη ζέκα παηδείαο. Θαη ε
παηδεία πξέπεη λα αξρίζεη απφ ηα ζρνιεία. Ξξέπεη δειαδή λα βάινπκε ζε απηφ ην
δήηεκα θαη ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα θαη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Έλα δεχηεξν πξάγκα πνπ ρξεηάδεηαη ην είπαλ θαη νη πξνεγνχκελνη ζπλάδειθνη ,
είλαη ε ζηειέρσζε ηεο ππεξεζίαο δηφηη απφ κία πιήξεο ζηειέρσζε ηεο ππεξεζίαο
απηήο ζα έρνπκε επνπηεία
ζσζηή επνπηεία, ηελ θαζεκεξηλή πξάμε, ζα
απνθηήζνπκε αμηνπηζηία ζαλ ππεξεζία , ζαλ δήκνο θαη ζαλ ππεξεζία, απφ ηνπο
δεκφηεο καο θαη ζαλ κέζνδν πνπ ζα έρνπκε
αμηφπηζηε θαη θπζηθά επεηδή
αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο ηηκσξίαο ή κε …νη ηηκσξίεο εγψ ζα έιεγα λα
ππελζπκίζνπκε θαη ηνπο δχν φξνπο , δειαδή ηελ επηβξάβεπζε θαη ηελ ηηκσξία,
δηφηη αλ δελ ππάξρνπλ θαη απηέο νη δχν πξνυπνζέζεηο λνκίδσ φηη ζα είκαζηε
αλεπαξθείο. Ππλεπψο θξνλψ φηη ζηα ζρνιεία πξέπεη λα γίλεη κηα ζπζηεκαηηθή
δνπιεηά , ζηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο , ζσκαηεία , ζπιιφγνπο θ.ι.π., θαη λα έρνπκε
ππνκνλή , δηφηη απηφ ην πξάγκα είλαη ζέκα εηψλ θαη δελ κπνξεί λα ιπζεί απφ ηε
κία ζηηγκή ζηελ άιιε ή απφ ηνλ έλαλ κήλα ζηνλ άιιν. Άθνπζα γηα έλα ηξίκελν ,
πεληάκελν θ.ι.π. λνκίδσ φηη δελ είλαη ρξφλνο επαξθήο , νχηε ηξεηο κήλεο , νχηε
έμη κήλεο , αιιά είλαη ρξφλνο λα πάξεη βάζνο γηα λα κπνξέζεη λα νινθιεξσζεί
γηα απηφ θαη ν λνκνζέηεο έρεη βάιεη έλαλ νξίδνληα ρξνληθφ , κέρξη ην 2020. Γελ
έρσ ηίπνηε άιιν λα πξνζζέζσ απιά ππνγξάκκηζα θαη ρξσκάηηζα απηέο ηηο ιίγεο
ιέμεηο. Δπραξηζηψ πνιχ.
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): θχξηε Βνπλάζε ην ιφγν.
Βνπλάζεο Αιέμαλδξνο: Ππκθσλψ αλ ην δνχκε ζαλ επαηζζεηνπνίεζε
θαη
ελεκέξσζε ηνπ δεκφηε ψζηε λα πάξεη κέξνο ζε φιε απηή ηελ θακπάληα θαη λα
βνεζήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κε ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θ.η.ι.,
θ.η.ι. Γηαθσλψ θάζεηα γηαηί πηζηεχσ φηη ε δεκνηηθή αξρή ην βιέπεη ζαλ έλα
θνξνεηζπξαθηηθφ
κεραληζκφ, έηζη ζέισ λα πηζηεχσ, απφ ηε κηα κεξηά θαη
ξνπζθεηνινγηθφ απφ ηελ άιιε. Ξηζηεχσ φηη ζα γίλεη απηφ γηαηί κέρξη ηψξα απηφ
γηλφηαλε. Γηαθσλψ θάζεηα κε ηα πξφζηηκα βέβαηα ζα γίλεη κηα άιιε ζπδήηεζε ,
εθεί βέβαηα δελ κπνξνχκε λα βάινπκε ζην ίδην κηα επηρείξεζε κε έλαλ απιφ
πνιίηε δεκφηε πνπ έθαλε κηα παξάβαζε θαη ζα ην ζπδεηήζνπκε βέβαηα ηελ
επφκελε θνξά. Ρψξα ηη ςεθίδακε παιηά θαη ηη δελ ςεθίδακε αλ απφ φηη μέξεηε
ζπλάδειθνη γλσξίδεηε ε θνινηνχκπα έρεη γίλεη πιένλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα έρεη
κπεη ζην πεηζί καο. Θαη αλαξσηεζείηε φινη πνηνη είλαη απηνί νη νπνίνη ζηεξίδνπλ ,
νη θίιαζινη ηεο θνινηνχκπαο. Θαη ζα έθαλα κηα πξφηαζε ζήκεξα απφ ηελ
θπβέξλεζε θαη απφ ηνπο παξάγνληεο
λα πξνηείλνπλ ηελ θνινηνχκπα ζαλ
νιπκπηαθφ άζιεκα ίζσο έρνπκε εθεί επίδνζε.
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Κάξηε ην ιφγν.
Σδσξηδάθεο Κάξηνο: Θαηαξρήλ κηα ζεξκή παξάθιεζε , παξφηη είλαη απφιπηα
λφκηκν θαη ν δήκαξρνο θαη ν αληηδήκαξρνο λα παίξλνπλ ην ιφγν φπνηε θξίλνπλ
αλ είλαη δπλαηφλ ζε πξάγκαηα πνπ δελ είλαη πνιχ αλαγθαία λα απαληνχλ ζην
ηέινο γηα νηθνλνκία. Ξαξφηη είλαη απνιχησο λφκηκν. Δγψ βεβαίσο ζπκθσλψ κε
ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έθαλε ν θίινο κνπ ν Κπνπγάδεο , παξφια απηά εγψ δελ
κπνξψ λα θαηαςεθίζσ απηφλ ηνλ θαλνληζκφ , δηφηη είλαη θνληά ζηε θηινζνθία
ηελ νπνία εγψ , αλ φρη ν πξψηνο , ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο πξψηνπο έρσ
ππνζηεξίμεη εδψ κε βεβαίσο θεθαιή κε απηφ πνπ ιέκε δηαινγή ζηελ πεγή.
Νπσζδήπνηε φκσο πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε ζαο θαη έγηλε θαλεξφ ζηε ζπδήηεζε
απηή , φηη εθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε ελεκέξσζε . Ρν ιέκε πάξα πνιιέο
θνξέο , ε θαηαζηνιή είλαη δεπηεξεχνλ θαη ίζσο αλαπνηειεζκαηηθφ. Ρν πξψην
είλαη ε ελεκέξσζε. Θαη δεχηεξνλ εγψ πξνζσπηθά ηα ζχκκεηθηα ζα κπνξνχζαλε
κε άιιν ηξφπν λα βγαίλνπλ εθηφο πνιπθαηνηθηψλ,φια ηα άιια λα είλαη κέζα .
Ινηπφλ, κε φιν ην ζεβαζκφ θαη ζηελ παξάηαμή κνπ θαη ζε φια , έρσ κηιήζεη θαη
κε ηνλ επηθεθαιήο καο , εγψ δελ κπνξψ λα θαηαςεθίζσ απηφ . Δπραξηζηψ πνιχ.
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Δπραξηζηνχκε Κάξηε, ζπλάδειθνη ζα
ηνπνζεηεζψ κε βάζε θαη ην πξνεγνχκελν δεκνηηθφ ζπκβνχιην πνπ είρακε ζέκα
ην ηνπηθφ ζρέδην δηαρείξηζεο . Δθεί δελ μέξσ αλ ην δηαβάζαηε, ράξεθα φηαλ είδα
επηζηνιέο ησλ ηνπηθψλ πξνέδξσλ αλεμαξηήηνπ κε πνηνλ ζπλδπαζκφ είραλ
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εθιεγεί, φρη επεηδή έιεγαλ λαη ζην ζρέδην πνπ δεηνχζαλ θαζαξά ρσξηά θαη πάξα
πνιινί είραλ βάιεη θαη ην πξφζηηκν κέζα. Αο καο πξνβιεκαηίζεη απηφ . Ν ηνπηθφο
πξφεδξνο δεη ηα ξέκαηα φπσο ιέκε κπαδσκέλα θαη δέρεηαη θάζε κέξα ηέηνηα, ελψ
κέζα ζηελ πφιε είκαζηε πην απφκαθξνη αλ επηηξέπεηαη ε έθθξαζε. Δπεηδή δελ
ζέισ λα ρατδεχσ απηηά ζα πσ ηε γλψκε κνπ επζέσο θαη γηα απηφλ ηνλ θαλνληζκφ
θαη γηα ηνλ πξνεγνχκελν. Γελ ππάξρνπλ θαινί θαη θαθνί θαλνληζκνί , είλαη πνην
βειηησκέλνο ζίγνπξα απηφ ην αλαγλσξίδνπκε φινη.
Δίλαη θαλνληζκνί ,
εθαξκφδνληαη; Απφςε ζπκίδνπκε ηελ θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή πνπ ςεθίδεη
λφκνπο θαη δελ έρεη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε λα ηνπο εθαξκφζεη. Άθνπζα κε ζεβαζκφ
φινπο θαη ηνλ ηέσο δήκαξρν θαη ηνλ ζεκεξηλφ θαη ηνλ θ. Κπνπγάδε Αληηδήκαξρν
θαζαξηφηεηνο θαη ηνλ θ. Οήγα , ππάξρεη θχξηνη πνιηηηθή βνχιεζε λα εθαξκνζηεί;
Δάλ ππάξρεη πνιηηηθή βνχιεζε φια ζα πάλε θαιά. Όια ηα άιια δηνξζψλνληαη.
Θαη νη θάδνη αλ είλαη κηθξνί κεγάινη , αλ θηάλεη ζην γεξαλνθφξν λα πάξεη φια
απηά γίλνληαη. Αιιά ην πξψην είλαη απηφ. Καο ηηκά ε πφιε πνπ έρνπκε ;
απεπζχλνκαη ζε φινπο. Δγψ πηζηεχσ φρη. Δπνκέλσο νη επζχλεο είλαη φισλ καο.
Θέινπκε λα γίλνπκε επξσπαίνη; Αλ ζέινπκε λα γίλνπκε επξσπαίνη λα γίλνπκε. Αλ
δελ ζέινπκε αο κείλνπκε ηξηηνθνζκηθνί. Απηφ γηαηί ην ιέσ. Γηαηί φινη καο….
Βνπλάζεο Αιέμαλδξνο: Άπνςή ζνπ πξφεδξε…
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Θχξηε Βνπλάζε ζε παξαθαιψ , δελ ζαο
δηέθνςε θαλέλαο, εληάμεη; Πε άθνπζα πξνζεθηηθά φπσο ζε αθνχζαλ φινη ,
πνιηηηθέο ηνπνζεηήζεηο είλαη ζεβαζηέο αιιά νθείιεηο λα αθνχζεηο θαη εζχ. Έρσ
πάεη θαη ζηε Κφζρα , έρσ πάεη θαη ζηελ Θνχβα , έρσ πάεη θαη ζηε Γπηηθή Δπξψπε
θαη παληνχ είδα θαζαξηφηεηα, αλεμαξηήηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ θαζαξηφηεηα φκσο δελ
εθαξκφδεηαη κφλν κε ηελ παηδεία φπσο ζέινπκε λα ιέκε εθαξκφδεηαη θαη κε ηελ
ηήξεζε ηνπ λφκνπ. Θαη αθνχ κε πξνθάιεζεο λα ζνπ θέξσ έλα παξάδεηγκα , ζηε
Γεξκαλία θαη ζηελ Νιιαλδία γηαηί δελ ηξέρεη θαλέλαο Έιιελαο; Γηαηί μέξεη αλ
πεξάζεη ηα 80 ζα ηνπ ξίμνπλ ζηα απηηά. Δδψ ζηελ Σαιθηδηθή γηαηί νη Γεξκαλνί
πάλε κε 120 ; Γηαηί μέξνπλ φηη φ,ηη θαη λα θάλνπλ είλαη αζχδνηνη. Γελ ππάξρεη
θαλέλαο έιεγρνο. Δπνκέλσο αο αθήζνπκε ηηο πνιηηηθέο αλαιχζεηο θαη ζα ηα
δνχκε ηα πξάγκαηα πξαθηηθά. Ινηπφλ, φζνλ αθνξά ηνπο θάδνπο , θχξηε Οήγα ζα
δηαθσλήζσ ζην άξζξν 6 ζηελ ηξνπνπνίεζε πνπ θέξαηε ζηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ
5. Γηα κέλα φπσο ήηαλ γξακκέλν ήηαλ άξηζηα γξακκέλν. Ρν λα κπαίλνπλ πξνηνχ
θαλ εθαξκνζηεί …ν θάδνο…θαη ζα ζαο θέξσ παξάδεηγκα κε ζηνηρεία, πξνηνχ
κνηξαζηνχλ νη θάδνη ζηελ πφιε λα κπαίλνπκε ζηε ινγηθή επεηδή καο είπε ν έλαο
δελ ρσξάεη ν θάδνο ρσξίο λα εμεηάζνπκε αλ ρσξάεη ν κηθξφο θάδνο θαη ζα
ζπλεδξηάδεη ε επηηξνπή , κνπ ζπκίδεη ην ιέσ επζέσο , ηε ινγηθή πνπ θπξηαξρεί
κέρξη ζηηγκήο θχξηνη . Θαη κελ θξπβφκαζηε ν θνιιεηφο έπαηξλε ηνλ αξκφδην
αληηδήκαξρν λα δηψμεη ηνλ θάδν απφ ην ζπίηη ηνπ θαη λα ηνλ πάεη ζηε δηπιαλή,
γεγνλφο ρζεζηλφ θ. Οήγα, ζαο ην ιέσ λα ην έρεηε ππφςε ζαο, ζηελ Αγεζηιάνπ κε
ηεξάζηην ρψξν πνιπθαηνηθία , κε ηεξάζηην ρψξν ζπζηεκαηηθά ν θάδνο κπαίλεη
κπξνζηά ζηα καγαδηά απφ θάπνηνπο θαηνίθνπο ηεο πνιπθαηνηθίαο . Δθεί είκαη
ζίγνπξνο φηη αλ ε επηηξνπή ζπλεδξηάζεη ζα θάλεη ην αίηεκα δεθηφ ησλ 30 θαη αο
έρνπλ ρψξν λα παξθάξνπλ 10 απηνθίλεηα κέζα. Δπνκέλσο απηφ δελ ην θαηάιαβα
γηαηί ην θέξακε ηψξα θαη βάδνπκε απηέο ηηο επηηξνπέο. Νη επηηξνπέο είλαη γηα λα
κελ ηεξείηαη ν λφκνο. Αλ ζέινπκε λα πεηχρεη ην κέηξν , εγψ ζα ηνλ ςεθίζσ ηνλ
θαλνληζκφ, φπσο ζα ςήθηδα θαη ηνλ πξνεγνχκελν, αιιά ζε απηφ ζα δηαθσλήζσ
θαη νθείισ λα ην θαηαζέζσ, αλ ζέινπκε λα πεηχρεη πξέπεη λα είκαζηε απφιπηνη,
αιιηψο δελ πεηπραίλεη. Ρψξα φζνλ αθνξά ηα πξφζηηκα , ηα πξφζηηκα κπαίλνπλ
γηα λα ηεξνχληαη κεξηθά
πξάγκαηα. Γελ θαηαιαβαίλσ ηε ινγηθή
γηαηί λα
πιεξψζεη θάπνηνο πξφζηηκν
γηαηί πέηαμε ηα ζθνππίδηα ζην δξφκν ,δελ ην
θαηάιαβα δειαδή απηφο είλαη ν πνλεξφο; Βιέπνπκε ζηα κπαιθφληα θαηεβαίλνπλ
απφ ηα κπαιθφληα θαη πεηάλε ηε ζαθνχια θάησ …απφ ην κπαιθφλη θάησ …απηφ
ιέσ Πηαχξν, δειαδή απηνί δελ πξέπεη θάπνηε λα πεηζαξρήζνπλ; Γειαδή 10
άηνκα ζα ξππαίλνπλ ηελ πφιε καο θαη εκείο εδψ ζα ιατθίδνπκε θαη ζα ιέκε φρη
πξνζηίκαηα . Γηα ην χςνο δελ δηαθσλψ θαζφινπ λα ην ζπδεηήζνπκε θαη λα ην
βξνχκε ην χςνο….γηα ην χςνο ιέσ.
Αξγεηηάθνο ηαύξνο: εθηφο κηθξνθψλνπ
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Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Κα , ην εζηηάζακε Πηαχξν φρη ζηνλ
θαλνληζκφ , ην εζηηάζακε θπξίσο ζηα πξφζηηκα . Γελ είλαη ην δεηνχκελν ηα
πξφζηηκα θαη εκέ.
Αξγεηηάθνο ηαύξνο : Ξξφεδξε φπσο ην δηαηππψλεηο δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε
φηη αξθεηνί ηνπιάρηζηνλ είπαλ φρη πξφζηηκα. Θαλέλαο …εγψ πηζηεχσ φηη ζρεδφλ
φινη είπα λαη αιιά λα δνχκε ην χςνο. Απηφ εηπψζεθε.
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Δληάμεη ην παίξλσ πίζσ άκα είλαη έηζη.
Αξγεηηάθνο ηαύξνο : φρη έηζη είλαη, εθηφο αλ θάλσ ιάζνο εγψ. Δκέλα απηή ε
αίζζεζε κνπ δεκηνπξγήζεθε.
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Ζ παξαηήξεζε ζσζηή. Δπνκέλσο δελ
πξέπεη λα θάλνπκε θαζφινπ
πίζσ , αλ πηζηεχνπκε θάηη
πξέπεη λα ην
εθαξκφζνπκε.
Νη πνιίηεο καο έζηεηιαλ φινπο εδψ
γηα λα θάλνπκε πέληε
πξάγκαηα. Δγψ θχξηε δήκαξρε ην ιέσ δεκνζίσο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην , ζέιεηε
λα κείλεη ην φλνκά ζαο ζηελ ηζηνξία , πέληε πξάγκαηα πξέπεη λα θάλεηε . Έλα
είλαη απηφ. Ζ θαζαξηφηεηα . Όηαλ μεβξνκίζεη ε πφιε θαη ν δήκνο αιιά δελ
μεβξνκίδεη κε ην λα ρατδεχνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ. Θαη λα ιέκε λαη μέξεηο δελ ηνλ
παίξλεη εθεί βάιηνλε δίπια. Δ, δελ κπαίλεη ζε απηή ηε ινγηθή. Ή ηεξείηαη ν
θαλνληζκφο ή δελ ηεξείηαη. Δπνκέλσο γηα κέλα ην ζέκα είλαη θαζαξά πνιηηηθφ λα
απαληήζσ θαη ζηνλ θ. Βνπλάζε, ππάξρεη πνιηηηθή βνχιεζε λα εθαξκνζηεί ν
θαλνληζκφο ; Θα πεηχρνπκε. Γελ ππάξρεη; Θα είλαη έλα θαλνληζκφο φπσο ήηαλ
φινη νη πξνεγνχκελνη θαλνληζκνί θαη αληί λα βιέπνπκε , φπσο είρακε δεη θ.
Αξγεηηάθν ηνλ παιηφ δήκαξρν λα κεηαθέξεη ηνπο θάδνπο επί ηεο Ξαιαηνιφγνπ
απφ ην έλα ηεηξάγσλν ζην άιιν. Δ, ζα βιέπνπκε ηψξα ηνλ αληηδήκαξρν ή ηελ
επηηξνπή λα κεηαθέξεη ηα θαδάθηα απέμσ γηαηί απηφο ιέεη δελ ρσξάεη εδψ ν
θάδνο. Ρψξα φζνλ αθνξά απηφ πνπ είπαηε θχξηε Κπνπγάδε, απ φηη δηαβάδσ ζηνλ
θαλνληζκφ ζα πεξλάεη θάζε κέξα λα καδεχεη ηα ζθνππίδηα λνκίδσ , λα ην πσ έηζη
απιά , απηά πνπ ιέηε φηη κπξίδνπλ. Θαη δελ λνκίδσ φηη φινη βγάδνπκε …φηη φινη
παξάγνπκε …φινη έρνπκε ζπίηηα θαη μέξνπκε ηη παξαγσγή ζθνππηδηψλ , λα ην πσ
έηζη απιά , έρνπκε θάζε κέξα. Δίλαη ειαρηζηφηαηα , κελ θνξντδεπφκαζηε. Κελ
θνηηάκε πνπ είρακε ηνλ θάδν θαη ην είρακε θάλεη απνζήθε. Ρν είρακε θάλεη
απνζήθε ηνλ θάδν έμσ. Δπνκέλσο φηαλ είλαη κέζα ζηελ πνιπθαηνηθία , κε
ζπγρσξείο επηκέλσ. Γηθά καο είλαη ηα ζθνππίδηα θαη πξέπεη λα ηα θξνληίδνπκε.
Θαη λα θξνληίδνπκε θαη ηνλ θάδν
φπσο θξνληίδνπκε θαη ηελ είζνδν
ηεο
πνιπθαηνηθίαο καο θαη λα θξνληίζνπκε θαη ην πεδνδξφκηφ καο πιένλ. Δθεί είλαη ν
εζεινληηζκφο. Κελ ηα πεξηκέλνπκε φια απφ ην δήκν. Ρν εξγαηηθφ δπλακηθφ ην
μέξνπκε φινη. Δπνκέλσο εγψ ςεθίδσ ηνλ θαλνληζκφ θαη έρσ ηηο ελζηάζεηο κνπ
θχξηε Οήγα ζε απηφ γηαηί αλνίγνπκε ηνπο αζθνχο ηνπ Αηφινπ θαη ζα ζαο
πξνθχςνπλ πάξα πνιινί θαη εγψ δελ είκαη ηεο ινγηθήο είλαη αλνηρηφ ην ηειέθσλν
γηα λα θάλσ ξνπζθέηηα. Δληάμεη; λα ηα μεθαζαξίδνπκε ηα πξάγκαηα. Δίλαη αλνηρηφ
ην ηειέθσλν λα ιχλνπκε ηα πξνβιήκαηα , λα ιχλνπκε ηα πξνβιήκαηα. Δληάμεη;
Γήκαξρνο: Ινηπφλ, κηζφ ιεπηφ.
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Ινηπφλ εγψ νινθιήξσζα.
Αξγεηηάθνο ηαύξνο : Δπεηδή εηπψζεθε φηη δελ εθαξκφδεην πξηλ ηα πξφζηηκα
θ.η.ι. , ηδίσο ζην θνκκάηη ηεο αλαθχθισζεο εθαξκφζηεθε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
θαη κάιηζηα παξφηη έπαηξλαλ ηειέθσλα ίζσο ν δήκαξρνο κεηά ηηο εθινγέο λα
έδεζε έλα πεξηζηαηηθφ ζε έλα ρσξηφ ηεο Φάξηδνο , πνπ είπε δελ ζε ςήθηζα
επεηδή πήγα ζην δήκαξρν θαη δελ κνπ έζβεζε ηελ θιίζε γηα ηα αλαθπθιψζηκα, ζε
αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαη άιινη , δηφηη ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ ηα άιια ηα
πξφζηηκα. Δθεί πξάγκαηη πξέπεη λα ηεξεζεί , λα κελ γίλεηαη ραηίξη ζε θαλέλαλ ,
δηφηη ην έλα πξφζηηκν πνπ ήηαλ γλσζηνί κνπ θαη επεβιήζε ππήξμε θαηαγγειία
Πάββαην κεζεκέξη καγαδί είρε παξαγγειία
, ζθέπαζε ηνλ θάδν ησλ
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη δχν κέηξα γχξσ -γχξσ κε ραξηνθηβψηηα. Απηφ δελ
κπνξείο λα ην παξαβιέςεηο. πήξρε θαη εθεί νθείισ λα πσ κηα δπζθνιία απφ ηε
δεκνηηθή αζηπλνκία κφλν κε πίεζε κε παξαβάζεηο γηα ηα αλαθπθιψζηκα …κεηά
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απφ πίεζε. Ρνπο έιεγα βγείηε έμσ. Θαη κνπ ιέλε , πάκε δελ βξήθακε παξαβάζεηο ,
πάκε ηψξα ηνπο ιέσ έμσ κηα βφιηα νη δπφ καο καδί κε ηνλ πξντζηάκελν θαη
άιινλ έλα πάκε λα δνχκε. Πε είθνζη θάδνπο ζε έλα ηέηαξην είδακε ηνπ θφζκνπ
ηεο παξαβάζεηο. Παθψο θαη ην φηη , γηα λα μεθαζαξίζνπκε θαη θάηη, γεληθή αξρή
απηφ θαη εκάο, δελ ςεθίδνπκε θάηη, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη κπαίλνπκε απέλαληη θαη
ην πνιεκάκε, έηζη γηα λα ην μεθαζαξίζνπκε απηφ ην πξάγκα. Άιισζηε γηα κέλα
έρεη απφιπην ζεβαζκφ ε αξρή ηεο πιεηνςεθίαο . Δληάμεη ε θηινζνθία ε δηθή κνπ
ε πνιηηηθή αλέθαζελ ήηαλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη ζα είλαη.
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Ν θ. Οήγαο.
Ρήγαο Παλαγηώηεο: Δπεηδήο θ. πξφεδξε ζαο ζέβνκαη απεξηφξηζηα πάληνηε ην
έρσ απνδείμεη απηφ ζην παξειζφλ θαη ζέβνκαη θαη φινπο ηνπο ζπλάδειθνπο. Γελ
είλαη φηη ην ηειέθσλφ κνπ είλαη …φινπο …φινπο αλεμαηξέησο…δελ έρσ πξνζβάιεη
πνηέ ζπλάδειθν είκαη ηφζα ρξφληα εδψ ,πέζηε κνπ έλαλ πνπ ηνλ πξνζέβαια.
Θαη φηαλ νκηιεί πάληνηε πξνζεθηηθά πξνζέρσ ηη ιέσ θαη λα είκαζηε ζνβαξνί .
Ινηπφλ, θχξηε πξφεδξε ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο. Θα ζαο πσ ην
πξνζσπηθφ παξάδεηγκα ην δηθφ κνπ. Δγψ δελ έρσ αζαλζέξ. Ν θάδνο απηφο ν
θαθεηίο ν κηθξφο δελ κπνξεί λα αλέβεη ηα 70 ζθαιηά δελ κπνξεί λα ηνλ αλεβάζσ
εγψ. Δίλαη νξηζκέλεο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο θαη γηα απηφ πξέπεη λα πάσ ή εγψ
ή θάπνηνη απφ ηελ θαζαξηφηεηα…δελ είλαη γηα λα θάλνπκε ξνπζθέηη. Ρη λα ην
θάλσ εγψ ην ξνπζθέηη , ην ξνπζθέηη κπνξεί λα ην θάλσ κε άιινπο ηξφπνπο αλ
ζέισ. Γελ είλαη απαξαίηεην. Γελ είλαη απαξαίηεην απηφ κε ηνλ θάδν κε ην έλα ή
ην άιιν. Κε ηνλ θάδν δελ θάλεηο ξνπζθέηη. πάξρνπλ πνιινί ηξφπνη ηνπο μέξεη ν
θχξηνο Κπνπγάδεο γη απηφ έθηαζε θαη πξψηνο ηελ πξνεγνχκελε θνξά . Δ ,
πξνηείλσ κεηά απφ ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε
θαη επραξηζηψ φινπο ηνπο
ζπλάδειθνπο γηα ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο θαη επεηδή είπε θαη ν θ. Αξγεηηάθνο φηη
ρξεηάδεηαη θάπνηνο ρξφλνο γηα ηελ θαλνληζηηθή δηάηαμε , ζπκθσλψ λα γίλεη απφ 16-2016 πξνηείλσ. Σξεηάδεηαη έλαο ρξφλνο εχινγνο.
Αξγεηηάθνο ηαύξνο : Όρη, φρη εγψ δελ είπα λα μεθηλήζεη ηνπο ηξεηο ή έμη κήλεο,
εγψ είπα ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο λα είλαη πην ραιαξή ε εθαξκνγή …
Ρήγαο Παλαγηώηεο: Απηφ είπα θαη εγψ. Απηφ ιέσ ραιαξά ζα είλαη …δελ ζέισ
λα είκαη θαη ζηελ επηηξνπή γηα λα κελ ζεσξεζεί φηη εγψ είκαη απφ εθείλνπο ζε
θακία επηηξνπή κε μέξεηε, νχηε γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ ΘΝΘ πνηέ , δελ είρα πάεη
πνηέ , νχηε πέηαγα ηηο θιίζεηο….άιιν κε ηνλ θ. Αλησλάθν ηη γηλφηαλ …ήηαλ άιια
ζέκαηα.
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Θχξηε Οήγα πξνηνχ δψζσ ην ιφγν ζηνλ
θ. Γήκαξρν νθείισ κηα εμήγεζε λα κελ παξεμεγηφκαζηε. Απηφ πνπ είπα δελ ζε
αθνξνχζε πξνζσπηθά , λα ηα μεθαζαξίδνπκε ηα πξάγκαηα , φηαλ είπα αλνηρηά ηα
ηειέθσλα. Άζρεηα αλ ρξεζηκνπνίεζεο εζχ ή δελ ρξεζηκνπνίεζεο. Ρν είπα γηαηί
πξέπεη λα πξνιαβαίλνπκε κεξηθά πξάγκαηα Ξαλαγηψηε κνπ. Κε θαηάιαβεο;
Ρν δηθφ ζνπ ην θαηαιαβαίλσ , απηά είλαη ιίγα φκσο. Γηαηί ζνπ είπα εξρφκελνο ζην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην θνίηαμε ην απηφ πνπ ζνπ είπα. Θχξηε δήκαξρε ην ιφγν.
Γήκαξρνο: Γηα λα ην ηειεηψλνπκε. Θαηαξρήλ απηφ πνπ κπήθε ζην άξζξν απηφ
πνπ είπε θαη δηαθψλεζε ν θ. πξφεδξνο
είλαη κεξηθέο νηθίεο πνπ αληηθεηκεληθά
κπνξεί λα έρνπλ ην πξφβιεκα. Αιιά κπξνζηά ηνπο ζε ρψξν ζπγθεθξηκέλν πνπ ζα
ηνπο πεη ε ππεξεζία ζηελ πνιπθαηνηθία ή ζην ζπίηη , φπσο έρνπλ θηηάμεη
ζηαζεξνχο ρψξνπο , αλ πάηε ζε άιιεο πφιεηο θαη ηέηνηα , έρνπλ θηηάμεη κπξνζηά
ηνπο ε ίδηα νηθνδνκή , φπσο παίξλεη απφ ην πεδνδξφκην ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ζα
έρεη έλα ρψξν ζηελ πνιπθαηνηθία πνπ ζα παηάεη πνπ ζα ηνλ αλνίγεη , ζα ηνλ
θιείλεη θαη ζα ηνλ παίξλεη απφ εθεί ν εξγαδφκελνο. Θα είλαη θάδνο πνπ ζα ηνλ
δηακνξθψζεη ε πνιπθαηνηθία ε ίδηα αλ ζέιεη γηα λα βάδεη ηα απνξξίκκαηα. Δίλαη
ηειείσο δηαθνξεηηθφ κε ηνλ θάδν αιιά πξέπεη λα πξνβιέςνπκε θαη απηή ηε
δχζθνιε πεξίπησζε γηα λα κπνξνχκε λα είκαζηε φινη πνιινί θαινί . Γελ ζα
είκαζηε … εκπιέθνληαη ηξεηο ππεξεζίεο δηεχζπλζε Ρερληθψλ ππεξεζηψλ γηα λα
βγεη ε άδεηα, ε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη ν αξκφδηνο πνπ ζα δψζεη ηελ άδεηα ηε
ζπγθεθξηκέλε. Θαη αλ ζέιεηε εδψ γηα λα ην δνχκε γηα λα κελ έρνπκε , γηα λα κελ
θαηεγνξεζνχκε γηα απηφ θαη λα πεξάζεη θαη απηφ γηαηί είλαη δηνηθεηηθή πξάμε δηθηά
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καο θαη κε κία δηαπαξαηαμηαθή επηηξνπή . Γελ είλαη ,είλαη δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα
πξνβιέςνπκε θαη ηνλ άιιν κηα αληηθεηκεληθή δπζθνιία. Δίλαη κεξηθά ζπίηηα λα ηα
δνχκε , δελ είλαη , γηα απηφ θαη ην βάδνπκε ζαλ πξνυπφζεζε , αλ δελ κπνξεί λα ην
δνχλε. Πε ζρέζε κε ηα πξφζηηκα θάλεθε, ηψξα θχγαλε νη δχν νη ζπλάδειθνη πνπ
ήηαλ λα απαληήζσ θαη ζηνλ έλαλ θαη ζηνλ άιινλ, ζα απαληήζσ ηψξα ζηνλ θ.
Ρδσξηδάθε γλσζηφ είλαη εγψ παξεκβαίλσ πνιχ ιίγν , ζηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ
ζπλαδέιθσλ , επεηδή ήηαλ έλαο θαλνληζκφο ζα είκαη πην ζχληνκνο ζε άιιεο
ζπδεηήζεηο θαη λα κελ ην θάλσ, ζε ζρέζε κε ηα πξφζηηκα, απνδείρηεθε φηη
ρξεηάδνληαη ηα πξφζηηκα. Αλ είλαη κεγάια ή κηθξά ρξεηάδεηαη , δελ είλαη … ην αλ
θάλνπκε θνξνεηζπξαθηηθή πνιηηηθή ή πνιηηηθή ξνπζθεηνινγηνχ απηφ ζα θξηζεί.
Ήδε πξνρζέο κε ξψηεζε ν θ. Θαξκνίξεο ηψξα δελ είλαη εδψ , ηνπ έδσζα αθξηβψο
…λαη ..λαη ζπγλψκε Γηάλλε…ηνπ έδσζα πξνρζέο ηελ αλάιπζε ηεο δεκνηηθήο
αζηπλνκίαο ην πήξακε νχηε ζέιακε λα θάλνπκε …ηη θάλνπκε ή δελ θάλνπκε ηνλ
ξψηεζα θαη κνπ είπαλε φηη δελ ρξεηάδεηαη θαινπξναίξεηα . Όπνηνο ζέιεη , φπνηα
ζηηγκή ζέιεη
ηη έρεη γξάςεη θαη ηη έρεη ζβήζεη. Θαη απηνί πνπ ζθέπηνληαη γηα
ξνπζθέηηα θαη ηέηνηα αιινχ θαη απηνί πνπ ζθέπηνληαη γηα ξνπζθέηηα …αιινχ φρη
ζε εκέλα. Ηζρχεη ε πξφηαζε απηή ηζρχεη θαη φηη ζα αξρίζεη ην έρνπκε αθήζεη θελφ
απφ 1-6-2016 γηα λα κπνξέζεη λα ηζρχζεη θαη ε θαλνληζηηθή δηάηαμε. Θαη κέρξη
ηφηε ζα έξζνπλ νη νηθνλνκηθέο επηηξνπέο ζα έξζεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ζα
θαζνξίζεη κέρξη 1-1 ζα θαζνξίζεη θαη ηηο απνθάζεηο ζε απηά θαη εθεί ζα θαλεί ν
θαζέλαο πσο απνθαζίδεη θαη ηη πξφζηηκα βάδεη.
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Ινηπφλ νινθιεξψζεθε , επί ηεο
ςεθνθνξίαο , πεξλάεη θαηά πιεηνςεθία θ. Βνπλάζε; Θαηά, θ. Αιεμάθν; παξψλ,
Αιεμάθνο Υξήζηνο: Ξαξψλ ζα δειψζσ θ. πξφεδξε γηαηί ζαο είπα φηη ζεσξψ ηα
πξφζηηκα είλαη αζηπλνκηθνχ ηχπνπ γεληθά κηιάκε….θαη ζεσξψ φηη πξέπεη λα
αμηνινγεζεί , θαηά ηελ θξίζε κνπ ζηελ πνξεία θαη ζα ην δψ πάιη.
Κνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Ν θ. Θνπκνπλδνχξνο λαη, θαη ν θ.
Ιεβεληάθε; Θαηά , σξαία, εληάμεη ηνπο ιφγνπο ηνπο εμήγεζεο ζηελ ηνπνζέηεζε.
Κε βάζε ηα παξαπάλσ ν Ξξφεδξνο θάιεζε ην Γ.Π. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ρν Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ:
 ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία,

ηελ αξηζ. 8/24-02-2016 (ΑΓΑ : 7ΠΛΘΩ1Λ-0ΔΣ)απφθαζε ηεο επηηξνπήο
πνηφηεηαο δσήο
 Ρηο πξνηεηλφκελεο
δηνξζψζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ θαλνληζκνχ
θαζαξηφηεηαο φπσο αλαγλψζηεθαλ απφ ηνλ θ. Αληηδήκαξρν
 ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε (ε νπνία έρεη απνκαγλεηνθσλεζεί )

Απνθαζίδεη: θαηά πιεηνςεθία
ΦΖΦΗΕΔΗ ηνλ θαλνληζκό Θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ πάξηεο

σο θαησηέξσ:

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΓΖΚΝ ΠΞΑΟΡΖΠ
ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ

ΓΔΛΗΘΑ
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ΔΗΠΑΓΥΓΖ
Α. ΑΡΥΔ
Β. ΣΟΥΟΗ
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α: ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΘΑΗ ΝΟΗΠΚΝΗ
ΑΟΘΟΝ 1: Αληηθείκελν ηνπ Θαλνληζκνχ
ΑΟΘΟΝ 2: Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θαλνληζκνχ
Α) Πεδίν εθαξκνγήο
Β) Φνξέαο εθαξκνγήο
ΑΟΘΟΝ 3: Πξνζδηνξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε ησλ απνξξηκκάησλ
ΑΟΘΟΝ 4: Υψξνη παξαγσγήο απνξξηκκάησλ θαη ππεχζπλνη
θαζαξηφηεηαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θαλνληζκνχ

ηήξεζεο

ηεο

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β: ΑΛΑΘΘΙΥΠΖ – ΓΗΑΙΝΓΖ ΠΡΖ ΞΖΓΖ
ΑΟΘΟΝ 5: Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ηνπ άξζξνπ 4 ζρεηηθά κε ηελ Αλαθχθισζε
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ: ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ ΓΖΚΝ
ΑΟΘΟΝ 6: Τπνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ
ΑΟΘΟΝ 7: Δηδηθέο δηαηάμεηο -Δμαηξέζεηο
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ: ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΝΙΗΡΥΛ
ΑΟΘΟΝ 8: Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά κε νγθψδε δεκνηηθά (αζηηθά)
απνξξίκκαηα
ΑΟΘΟΝ 9: Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ (ηα νπνία δελ
εληάζζνληαη ζε αμηνπνίεζε απνξξηκκάησλ κέζσ ηεο ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο)
ΑΟΘΟΝ 10: Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα αμηνπνίεζε απνξξηκκάησλ κέζσ ηεο
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζήο ηνπο (επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε,
αμηνπνίεζε).
10.1 Αλαθπθιψζηκα -Τιηθά ζπζθεπαζίαο
10.2 Απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (Α.Ζ.Ζ.Δ.).
10.3 Αλαιψζηκα εθηππσηψλ
10.4 Φνξεηέο κπαηαξίεο.
10.5 Κε ρξεζηκνπνηεκέλα θάξκαθα
10.6 Υξεζηκνπνηεκέλα ξνχρα – ππνδήκαηα
10.7 Καγεηξηθά έιαηα.
10.8 Ρππνγφλα πιηθά νρεκάησλ.
ΑΟΘΟΝ 11: Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ηνμηθψλ –επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ: ΑΙΙΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ ΡΥΛ
ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΣΥΟΥΛ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ
ΑΟΘΟΝ 12: Τπνρξεψζεηο επηρεηξήζεσλ, εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ -επηρεηξήζεσλ,
θαη θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
ΑΟΘΟΝ 13: Θαζαξηφηεηα θνηλφρξεζησλ (δεκνηηθψλ ή δεκνζίσλ) ρψξσλ, πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ επηρεηξήζεηο
ΑΟΘΟΝ 14: Θαζαξηφηεηα νδψλ
ΑΟΘΟΝ 15: Κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε αληηθεηκέλσλ
ΑΟΘΟΝ 16: Ιατθέο αγνξέο –Τπαίζξην εκπφξην
Α) Ιατθέο αγνξέο
Β) Τπαίζξην (πιαλφδην θαη ζηάζηκν) εκπφξην
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ΑΔΑ: 7ΕΨ7Ω1Ν-Τ2Ξ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
ΑΟΘΟΝ 17: Αζηηθφο Δμνπιηζκφο -Γεκφζηα θηίξηα -Αγάικαηα -Κλεκεία
ΑΟΘΟΝ 18: Ρχπαλζε απφ δηαθεκίζεηο (ππαίζξηα δηαθήκηζε –εκπνξηθή δηαθήκηζε πξνβνιή πνιηηηθψλ θαη άιισλ κελπκάησλ).
ΑΟΘΟΝ 19: Τπνρξεψζεηο πεδψλ – νδεγψλ θαη ππεπζχλσλ θαζαξηφηεηαο
ΑΟΘΟΝ 20: Εψα ζπληξνθηάο θαη ινηπά νηθφζηηα –βνζθή δψσλ
ΑΟΘΟΝ 21: Θαζαξηφηεηα ηδησηηθψλ ρψξσλ (ζηεγαζκέλσλ ή κε)
ΑΟΘΟΝ 22: Θαζαξηφηεηα νηθνπέδσλ θαη ινηπψλ αθάιππησλ ρψξσλ
ΑΟΘΟΝ 23: Ρχπαλζε αθάιππησλ ρψξσλ, δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη πξνζηαζία ηνπο
ΑΟΘΟΝ 24: Υσξνζέηεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πφιεο- Δηδηθέο δηαηάμεηο

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ: ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΙΖΤΖ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΥΛ
ΚΔ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑ ΙΗΘΑ - ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΑΔΘΘ (ΑΞΝΒΙΖΡΑ
ΔΘΠΘΑΦΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ ΘΑΡΔΓΑΦΗΠΔΥΛ)
ΑΟΘΟΝ 25: Θαζαξηφηεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ
ΑΟΘΟΝ 26: Γηαρείξηζε θαη ηειηθή δηάζεζε ακίαληνπ
ΑΟΘΟΝ 27: Δξγαζίεο Οξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθειείαο –ΟΣΑ Β΄ βαζκνχ – Γεκφζηεο
Τπεξεζίεο

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ε: ΘΟΥΠΔΗΠ - ΞΟΝΠΦΓΔΠ
ΑΟΘΟΝ 28: Όξγαλα γηα εθαξκνγή ηνπ Θαλνληζκνχ
ΑΟΘΟΝ 29: Δπηβνιή - Γηάζεζε - Αλαπξνζαξκνγή πξνζηίκσλ
ΑΟΘΟΝ 30: Άζθεζε πξνζθπγήο

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ζ: ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
ΑΟΘΟΝ 31: Ηζρχο Θαλνληζκνχ – Κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η: ΤΠΟΓΔΗΓΚΑ ΔΘΘΔΖ ΒΔΒΑΗΩΖ ΠΑΡΑΒΑΖ ΘΑΛΟΛΗΚΟΤ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ: ΒΑΗΘΟ ΛΟΚΗΘΟ ΘΔΚΗΘΟ ΠΙΑΗΗΟ
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ΑΔΑ: 7ΕΨ7Ω1Ν-Τ2Ξ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
ΓΔΛΗΘΑ
Ζ θαζαξηφηεηα θαη δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ απνηειεί κηα απφ ηηο
πξσηαξρηθέο θαη ζεκαληηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ (άξζξν 75 ηνπ Λ.
3463/2006).
Πξνηεξαηφηεηα ηεο Γεκνηηθήο αξρήο ηνπ Γήκνπ πάξηεο απνηειεί ν θαζαξφο
Γήκνο. Έλαο Γήκνο αληάμηνο ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ θαη έλα πεξηβάιινλ
φκνξθν θαη πγηέο, απνιαπζηηθφ γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ειθπζηηθφ γηα ηνπο επηζθέπηεο.
Ζ Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο σο ζχλνιν αιιά θαη ν θαζέλαο καο μερσξηζηά
πξέπεη λα ζπκβάιιεη κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο γηα λα δηαηεξήζνπκε ηελ πφιε θαζαξή,
γηα λα δψζνπκε ζηε πάξηε ηελ εηθφλα πνπ δηθαηνχηαη θαη πνπ φινη επηζπκνχκε. Σν
ζεκαληηθφηεξν βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη βεβαίσο κηα θαιά νξγαλσκέλε
θαη πιήξσο εμνπιηζκέλε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. Απηφ φκσο δελ είλαη αξθεηφ.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζπλεξγαζία θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ Γεκνηψλ
ζηελ πξνζπάζεηα, ζηε βάζε ελφο πιαηζίνπ αξρψλ πνπ ζα θαζνξίδεη ηνπο φξνπο απηήο
ηεο ζπλεξγαζίαο. Απηφ επηρεηξεί ν παξψλ θαλνληζκφο.
Ζ ξαγδαία θαθνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ επνρή καο θαζηζηά επηηαθηηθή
ηελ αλάγθε λα ην πξνζηαηεχζνπκε θαη λα ην δηαρεηξηζηνχκε ζσζηά, γηαηί κφλν έηζη
κπνξνχκε λα εμαζθαιίζνπκε κηα ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα δσήο γηα καο θαη ηηο
επφκελεο γελεέο.
Απηφ ην θαζαξφ πεξηβάιινλ πνπ ζε φιν πιένλ ηνλ θφζκν ζεσξείηαη θνηλσληθφ
αγαζφ, εκπίπηεη άκεζα ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ
έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δεκφζηα πγεία, ηελ ζέζπηζε ζρεηηθψλ θαλφλσλ, ηελ δηαρείξηζε
ησλ κέζσλ θαζαξηφηεηαο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πνιηηψλ. Γηαηί ε αλεμέιεγθηε
ξχπαλζε απνηειεί ζήκεξα ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα πνπ απεηιεί ηελ δεκφζηα
πγεία, ππνβαζκίδεη ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο θαη δπζθεκεί ηνλ ηφπν καο
πνπ είλαη ζεκαληηθφο ρψξνο αλάπηπμεο θαη έλαο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο.
Ζ θαζεκεξηλή δξάζε θαηά ηεο ξχπαλζεο ρξεηάδεηαη απμεκέλε νηθνινγηθή
ζπλείδεζε απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαζψο ελεξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη εληζρπηηθά κε
ηνλ δηαξθή εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ κέζσλ θαζαξηφηεηαο, ηελ
πξνψζεζε ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ κε θαζνιηθή δηαινγή ζηελ πεγή πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Γεκνηηθή αξρή κε ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ηερληθψλ θαη
ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ αληαπνδνηηθψλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ.
’ απηή ηε ζπλερή πξνζπάζεηα ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο πνπ κπνξεί λα
έρεη ε ζέζπηζε θαη ε απζηεξή εθαξκνγή ελφο ζχγρξνλνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο
πνπ ζα ξπζκίδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο πφιεο ζηα ζέκαηα απηά θαη ζα θαιχπηεη φιν
ην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ πνιηηψλ θαη Γήκνπ, κε μεθάζαξνπο φξνπο ζε φηη αθνξά ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ησλ δχν.
Ο λένο θαλνληζκφο θαζαξηφηεηαο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο πφιεο θαη λα ππεξεηεί αξρέο θαη ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ
ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο, ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ
δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο πφιεο θαη
ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ
(ζηεξεά απφβιεηα). Δθηφο ησλ παξαπάλσ βαζηθφ ηνπ κέιεκα είλαη ε ελεκέξσζε ησλ
πνιηηψλ θαη ε ελίζρπζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ ζηελ πξνζπάζεηα, θάηη πνπ
απνηειεί θξίζηκε πξνυπφζεζε επηηπρίαο.
ΔΗΠΑΓΥΓΖ
Α. ΑΟΣΔΠ
Ο θαλνληζκφο θαη ε πνιηηηθή ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ κε ηνπο δεκφηεο, ηνπο
θαηνίθνπο θαη ηνπο ελ γέλεη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, δηέπεηαη απφ ηηο
εμήο βαζηθέο αξρέο, φπσο νξίδνληαη απφ ην άξζξν 4 ηεο ΘΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΘ
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ΑΔΑ: 7ΕΨ7Ω1Ν-Τ2Ξ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
1909/Β΄/22-12-2003):
α. Ρελ αξρή ηεο πξνθχιαμεο θαη ηεο πξφιεςεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ
απνβιήησλ θαη ε κείσζε ησλ επηβιαβψλ ζπλεπεηψλ γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ,
κέζσ ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηεο αλάθηεζεο πιηθψλ θαη ηεο αλαθχθισζεο, θαζψο
θαη ηεο αλάθηεζεο ελέξγεηαο ρσξίο ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ψζηε λα κεηψλεηαη ε
πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ πξνο ηειηθή δηάζεζε, ιακβάλνληαο ππφςε ην νηθνλνκηθφ
θαη θνηλσληθφ θφζηνο.
β. Ρελ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη», κε έκθαζε ζηελ επζχλε ηνπ παξαγσγνχ
ησλ απνβιήησλ.
γ. Ρελ αξρή ηεο εγγχηεηαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη ηα απφβιεηα, θαηά
ην δπλαηφλ λα νδεγνχληαη ζε κία απφ ηηο πιεζηέζηεξεο εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο
επεμεξγαζίαο ή θαη δηάζεζεο, εθφζνλ απηφ είλαη πεξηβαιινληηθά απνδεθηφ θαη
νηθνλνκηθά εθηθηφ.
δ. Ρελ αξρή ηεο επαλφξζσζεο ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ.
Αλαιχνληαο πεξηζζφηεξν ηα παξαπάλσ, βαζηθέο αξρέο ηνπ θαλνληζκνχ απνηεινχλ:
• Ζ πνηφηεηα δσήο, ε δεκφζηα πγεία, ε αζθαιήο δηαβίσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο
πφιεο, ε πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ απφ ηηο ζπλέπεηεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ,
απνηεινχλ δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ θαη ππνρξέσζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
• Ρν θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη κέγηζην αγαζφ, πνπ ρξήδεη ζπλερνχο θξνληίδαο
θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ.
• Ζ θάζε είδνπο ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο απνηειεί παξάγνληα πνπ απεηιεί ηε
δεκφζηα πγεία, ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ, ηε δηαηήξεζε ησλ
κλεκείσλ θαη ηνπ θπζηθνχ θάινπο.
• Ζ παξαγσγή απνβιήησλ απνηειεί κνξθή ξχπαλζεο θαη ηαπηφρξνλα
πξαγκαηηθή ή ελ δπλάκεη ζπαηάιε θπζηθψλ πφξσλ, πνπ πξέπεη κε θάζε κέζν λα
πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην δπλαηφ.
• Ζ πξφιεςε θαη ε κείσζε παξαγσγήο απνβιήησλ (πνζνηηθή κείσζε), θαζψο
θαη ε κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε επηθίλδπλεο νπζίεο (πνηνηηθή βειηίσζε),
κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ δεκφζηαο πγηεηλήο.
• Ζ αλάθηεζε (κε ηελ πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο) ησλ πιηθψλ απφ ηα απφβιεηα,
πεξηνξίδεη ηελ ζπαηάιε ελεξγεηαθψλ πφξσλ.
• Οη ελαιιαθηηθέο θαη πεξηβαιινληηθά νξζνινγηθέο κέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ
απνξξηκκάησλ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
• Νη ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο είλαη αληαπνδνηηθέο. Οη πνιίηεο θαη νη θάζε είδνπο
ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ζπκκεηέρνπλ, κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ζηε δηακφξθσζε
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Θαζαξηφηεηαο.
• Νη παξαγσγνί ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη νη βηνκεραλίεο, νη βηνηερλίεο θαη
νη έκπνξνη, πξέπεη λα ιακβάλνπλ κέηξα ηφζν γηα ηελ πξφιεςε φζν θαη γηα ηελ
παξαγσγή, ρξήζε θαη δηάζεζε ζπζθεπαζηψλ πξφζθνξσλ γηα αλάθηεζε ε
επαλαρξεζηκνπνίεζε.
• Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ, θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ ηεο πφιεο ζηα
πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο θαη εζεινληηζκνχ θαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ.
• Ν ξππαίλσλ πιεξψλεη. Σν θφζηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ βαξχλεη ηνλ
αξρηθφ παξαγσγφ ησλ απνβιήησλ θαη ηνλ ηξέρνληα ή ηνπο πξνεγνχκελνπο θαηφρνπο
απνβιήησλ.
Β. ΠΡΝΣΝΗ
Κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ, ηελ αλαλέσζε ησλ θάζε είδνπο κέζσλ θαη
ηελ ελίζρπζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ηελ θαζηέξσζε ηαθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο
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ΑΔΑ: 7ΕΨ7Ω1Ν-Τ2Ξ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
ησλ πνιηηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ
επηδηψθεηαη:
• Ζ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ κε θαζνιηθή δηαινγή
ζηελ πεγή
Ζ δηαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ
• Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε απνηξνπή θηλδχλσλ θαη αξλεηηθψλ
επηπηψζεσλ απφ ηελ θάζε είδνπο ξχπαλζε.
• Ζ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαζψο θαη ε
δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο πνιηηψλ θαη εξγαδνκέλσλ απφ ηελ αλάκεημε νηθηαθψλ
απνξξηκκάησλ κε επηθίλδπλα απφβιεηα, απφ ηελ έθζεζε απνξξηκκάησλ ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ηε δηαζπνξά θαη δηάρπζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ.
• Ν πεξηνξηζκφο ηεο ζπαηάιεο θπζηθψλ πφξσλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ πιηθψλ,
πνπ κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ.
• Ζ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ησλ πνιηηψλ, κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
δαπαλψλ απνθνκηδήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ θαη άιισλ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ, ηα
νπνία δελ εληάζζνληαη ζηα «Αζηηθά ηεξεά Απφβιεηα» θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ.
• Ζ ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ κε ηελ παξνρή
θηλήηξσλ, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ θαηάξηηζε.
• Ζ παξνρή ζηνηρείσλ ζηελ Γηνίθεζε, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε νξζνινγηθή
θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ βαξψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα.
Κε βάζε ηα παξαπάλσ θαη έρνληαο ππφςε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (άξζξν 79 ηνπ Λ.
3463/2006, ΦΔΘ 114/Α΄/8-6-2006) ν λένο Θαλνληζκφο Θαζαξηφηεηαο ηνπ
Γήκνπ Ππάξηεο, έρεη σο εμήο:
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α: ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΘΑΗ ΝΟΗΠΚΝΗ
ΑΟΘΟΝ 1: Αληηθείκελν ηνπ Θαλνληζκνχ.
Ζ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο θαη γεληθφηεξα ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
είλαη θνηλσληθά αγαζά πνπ επηηπγράλνληαη κε ηε ζπλερή ζπλεξγαζία ησλ πνιηηψλ,
ησλ θνηλσληθψλ-επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ κε
πξνθαζνξηζκέλν πιαίζην δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ. Σν πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο
απηήο θαζνξίδεηαη απφ δηαηάμεηο, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη
ζηνλ παξφληα Θαλνληζκφ.
Αληηθείκελν ηνπ Θαλνληζκνχ Θαζαξηφηεηαο είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ πνπ δηαζθαιίδεη:
• Σε ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (πξνζσξηλή
απνζήθεπζε, ζπιινγή, απνθνκηδή, αλάθηεζε θαη ηειηθή δηάζεζε).
• Σελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηεο πφιεο, ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
• Σελ ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε, γηα ηνπο θαλφλεο πνπ ζεζπίδεη ν Γήκνο κέζα απφ ηα
ζπληεηαγκέλα φξγαλά ηνπ, κε ζηφρν ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ.
Κε βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ
ππεξηζρχνπλ φηαλ δελ είλαη αληίζεηεο κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο
Λνκνζεζίαο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Θαλνληζκνχ, ηηο Αζηπλνκηθέο θαη άιιεο
εηδηθέο δηαηάμεηο.

ΑΡΘΡΟ 2: Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θαλνληζκνχ.
Α) Ξεδίν εθαξκνγήο
1. Ο Θαλνληζκφο απηφο εθαξκφδεηαη ζε πιαηείεο, δξφκνπο, άιζε, πεδνδξφκηα,
δεκνηηθά θαη ηδησηηθά νηθφπεδα, θαζψο θαη ζε νπνηνλδήπνηε άιιν θνηλφρξεζην
ρψξν, ζηνλ νπνίν παξάγνληαη θάζε κνξθήο, πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο
απνξξίκκαηα θαη βξίζθεηαη κέζα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ πάξηεο
2. Οη ππεχζπλνη γηα ηελ θαζαξηφηεηα θάζε αθηλήηνπ (θαηνηθίεο, νηθφπεδα,
θνηλφρξεζηνη ρψξνη, θαηαζηήκαηα, επηρεηξήζεηο, δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζρνιεία,
ηδξχκαηα, θιπ), νη θάηνηθνη θαη νη επηζθέπηεο, νη πεδνί θαη νη νδεγνί νρεκάησλ
ζηελ πεξηνρή ηνπ ∆ήκνπ, νθείινπλ λα ηεξνχλ ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη λα
ζπκβάιινπλ θαη κε ηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ
Β) Φνξέαο εθαξκνγήο
χκθσλα κε ην άξζξν 75 παξ. 4 ηνπ Θψδηθα ∆ήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Λ.
3463/2006), ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ∆ήκσλ αλήθεη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ
δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα.
Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ
αλήθεη ζηελ πεξεζία Θαζαξηφηεηαο. (Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ
αλαθέξεηαη σο Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο ε αξκφδηα ππεξεζηαθή κνλάδα επηπέδνπ
Σκήκαηνο ή ∆ηεχζπλζεο, κε φπνηα νλνκαζία έρεη, ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα
νξγαληζκφ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηνπ ∆ήκνπ).
Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ, ηελ επηβνιή ησλ
πξνβιεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ ή άιισλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ θαη θπξψζεσλ
θαη ηελ ππνβνιή κελχζεσλ ζε βάξνο ησλ παξαβαηψλ είλαη ε Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο
κέζσ ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηεο (πξντζηάκελνη, επφπηεο θαζαξηφηεηαο θιπ), κε
ηελ βνήζεηα θαη ζπλδξνκή ηεο ∆εκνηηθήο Αζηπλνκίαο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 1
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παξ.1 πεξ.6 ηνπ Λ.3731/2008 (ΦΔΘ 263/Α΄/23-12-2008). Αξκφδην γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ Θαλνληζκνχ είλαη επίζεο θαη νπνηνδήπνηε άιιν, θαηά λφκν αξκφδην θαη
εληεηαικέλν φξγαλν (π.ρ. πγεηνλνκηθέο, αζηπλνκηθέο αξρέο).
ε θάζε πεξίπησζε ν ∆ήκαξρνο κπνξεί, κε απνθάζεηο ηνπ, λα αλαζέηεη ζε
δεκνηηθνχο ππαιιήινπο ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο Θαλνληζκνχ θαη ηε βεβαίσζε ησλ ζρεηηθψλ παξαβάζεσλ.
Ζ γεληθή επνπηεία αλήθεη ζηνλ ∆ήκαξρν θαη ηνλ επί ηεο θαζαξηφηεηαο αξκφδην
Αληηδήκαξρν.
ΑΡΘΡΟ 3: Πξνζδηνξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε ησλ απνξξηκκάησλ.
Απνξξίκκαηα –ζηεξεά απφβιεηα ζεσξνχληαη φιεο νη νπζίεο ή αληηθείκελα, πνπ
πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ή θπζηθνχο θχθινπο, παξάγνληαη ζε
ρψξνπο δηαβίσζεο, εξγαζίαο, παξαγσγήο, ςπραγσγίαο θαη γεληθψο ρψξνπο αζηηθνχ
πεξηβάιινληνο θαη απφ ηα νπνία ν θάηνρνο ηνπο επηζπκεί ή ππνρξενχηαη λα
απαιιαγεί.
Πηεξεά (κε επηθίλδπλα) απφβιεηα λνείηαη θάζε νπζία ή αληηθείκελν πνπ ππάγεηαη
ζηηο θαηεγνξίεο απνβιήησλ ησλ παξαξηεκάησλ ΗΑ θαη ΗΒ ηνπ άξζξνπ 17 ηεο ΘΤΑ
50910/2727/2003 (ΦΔΘ Β’ 1909/2003) «Κέηξα θαη φξνη γηα ηε ∆ηαρείξηζε ηεξεψλ
Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο ∆ηαρείξηζεο» θαη ην νπνίν ν
θάηνρφο ηνπ απνξξίπηεη ή πξνηίζεηαη ή ππνρξενχηαη λα απνξξίςεη.
ηελ έλλνηα ηνπ ζηεξενχ (κε επηθίλδπλνπ) απνβιήηνπ δελ ππάγνληαη ηα απφβιεηα
εθείλα απφ ηνλ Δπξσπατθφ θαηάινγν Απνβιήησλ (ΔΘΑ) ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΒ
ηεο αλσηέξσ ΘΤΑ πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν θαη ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο
ελ δπλάκεη επηθίλδπλα απφβιεηα, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 2001/118 Δ.Θ.
Νηθηαθά απφβιεηα ζεσξνχληαη φζα παξάγνληαη απφ ηηο ρξήζεηο ησλ θαηνηθηψλ, ηνλ
νδνθαζαξηζκφ ή άιια απφβιεηα, πνπ κπνξνχλ απφ ηε θχζε ηνπο, ην είδνο ηνπο, ηε
ελ γέλεη ρξήζε ηνπο ή ηελ ζχλζεζή ηνπο λα εμνκνησζνχλ κε ηα νηθηαθά.
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ηα απφβιεηα ηαμηλνκνχληαη ζε ∆εκνηηθά
(αζηηθά), Δηδηθά, Σνμηθά-Δπηθίλδπλα θαη Αλαθπθιψζηκα:
3.1 Γεκνηηθά απφβιεηα είλαη φζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα ΗΒ΄
ηνπ άξζξνπ 17 ηεο ίδηαο σο άλσ Θ.Τ.Α. κε νλνκαηνινγία αλαθνξάο 20.00.00.
Δμαηξνχληαη φζα απφβιεηα ηεο ίδηαο νλνκαηνινγίαο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, πνπ έρεη πηνζεηεζεί κε ηελ απφθαζε 94/904 Δ.Θ.
Σα ∆εκνηηθά (αζηηθά) απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ:
α. Δζσηεξηθά απνξξίκκαηα, κε νγθψδε, πξνεξρφκελα απφ νηθίεο, θαηαζηήκαηα,
γξαθεία, βηνηερληθνχο, βηνκεραληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, ηδξχκαηα,
εθθιεζίεο, ζρνιεία θαη γεληθά απφ θάζε ρψξν φπνπ εθδειψλνληαη αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηεο, πιελ ησλ ακέζσο παξαθάησ πεξηπηψζεσλ (β) θαη (γ).
β. Δμσηεξηθά απνξξίκκαηα νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη πξνέιεπζεο, ηα νπνία
ελαπνηίζεληαη ζε νδνχο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, αθάιππηα νηθφπεδα θ.ι.π.
γ. Πξντφληα θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ, φπσο θιαδηά, θχιια, ρφξηα θ.ι.π.
δ. Ογθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα, φπσο παιαηά έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο,
ζηξψκαηα θ.ι.π.
ε. Δπηθίλδπλα απνξξίκκαηα (ζε κηθξέο πνζφηεηεο), πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθίεο θιπ
εζσηεξηθνχο ρψξνπο, φπσο θνξεηέο κπαηαξίεο, θάξκαθα, ζχξηγγεο, ειεθηξνληθέο
ζπζθεπέο θ.ι.π. πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο δηαρείξηζεο.
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3.2 Σα Δηδηθά Απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ :
α. Τπνιείκκαηα απφ δξαζηεξηφηεηεο κνλάδσλ βηνκεραλίαο, βηνηερλίαο, νηθνηερλίαο
θαη θάζε άιιεο κνλάδαο παξαγσγήο ή θαηεξγαζίαο ηνπ πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο
ή ηξηηνγελνχο ηνκέα (π.ρ. εξγνζηαζίσλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ, επηρεηξήζεσλ
ηξνθίκσλ θαη εζηίαζεο, ιατθψλ αγνξψλ, ηρζπνπσιείσλ, θξενπσιείσλ, ζθαγείσλ θαη
παξεκθεξψλ κνλάδσλ θνπήο θξέαηνο, θ.α.) πνπ δελ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα αζηηθά
απνξξίκκαηα, ιφγσ φγθνπ, πνζφηεηαο, δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο θαη ηειηθήο
επεμεξγαζίαο (π.ρ. κέηαιια, μχιν, πξηνλίδη, ραξηί, πιαζηηθά, πθάζκαηα, ρξψκαηα,
θφιεο, ξεηίλεο, ζάπηα θξνχηα θαη ππνιείκκαηα ηξνθψλ, δσηθά ππνπξντφληα απφ ηε
δξαζηεξηφηεηα κνλάδσλ θαηεξγαζίαο θξέαηνο, θιπ).
β. Απφβιεηα ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφ λα κεηαθεξζνχλ κε ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο
θαη νρήκαηα, φπσο π.ρ. ρξεζηκνπνηεκέλα ειαζηηθά νρεκάησλ, ρξεζηκνπνηεκέλεο
κπαηαξίεο (ζπζζσξεπηέο) απηνθηλήησλ –βηνκεραλίαο, θειχθε κειαληψλ εθηππσηψλ,
ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα θαη ιηπαληηθά έιαηα, θαζψο θαη νη ζπζθεπαζίεο ηνπο,
ρξεζηκνπνηεκέλα ηεγαλέιαηα, θ.α. αλάινγα απνξξίκκαηα.
γ. Πξντφληα θαη πιηθά πξνεξρφκελα απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο θαη
γεληθά νηθνδνκηθέο εξγαζίεο.
δ. Άρξεζηα ή εγθαηαιειεηκκέλα απηνθίλεηα, ζθάθε θαη άιια νρήκαηα ή κεραλήκαηα,
θαζψο θαη εμαξηήκαηα ή ηα κέξε ηνπο άρξεζηα θαη εγθαηαιειεηκκέλα,
ε. Απνξξίκκαηα ζθχισλ θιπ δψσλ ζπληξνθηάο.
3.3 Ρνμηθά – Δπηθίλδπλα απνξξίκκαηα.
α. Πεξηιακβάλνπλ φια ηα απνξξίκκαηα πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο επηθίλδπλεο γηα ηελ
πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ (γεσξγηθά θάξκαθα, ξαδηελεξγά, εθξεθηηθά,
ηνμηθά πιηθά θ.ι.π.), φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ ΘΤΑ 13588/725/2006 (ΦΔΘ
383/Β΄/28-3-2006): «Κέηξα, φξνη, πεξηνξηζκνί γηα δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ
απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο νδ. 91/689/ΔΟΘ γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 12εο ∆εθεκβξίνπ 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.
β. Ηαηξηθά απφβιεηα πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ (λνζνθνκείσλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ
γεληθά), εθηφο εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αίζνπζεο ρεηξνπξγείνπ θαη ηνθεηψλ, απφ
παζνινγναλαηνκηθά – κηθξνβηνινγηθά – αηκαηνινγηθά εξγαζηήξηα, απφ ηκήκαηα
ινηκσδψλ λφζσλ θ.ι.π., ηα νπνία νδεγνχληαη ππνρξεσηηθά πξνο θαχζε ζε εηδηθνχο
θιηβάλνπο θαη ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ ξπζκίδεηαη φπσο επηηάζζεη ε ΘΤΑ
37591/2031/2003 (ΦΔΘ 1419/Β΄/1-10-2003): «Κέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε
ηαηξηθψλ απνβιήησλ απφ πγεηνλνκηθέο κνλάδεο».
3.4 Αλαθπθιψζηκα
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ, φια ηα πξνο απφξξηςε πιηθά ηα νπνία κε ηελ
θαηάιιειε επεμεξγαζία παξέρνπλ εθ λένπ πξψηεο χιεο. Σν είδνο ηνπο θαζνξίδεηαη
απφ ηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ. Π.ρ.
α) Γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο, πνπ εκπεξηείραλ λεξφ, αιθννινχρα πνηά, ρπκνχο,
αλαςπθηηθά, βαδάθηα ηξνθίκσλ θιπ.
β) Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο, πνπ εκπεξηείραλ δεκεηξηαθά, κπηζθφηα, δάραξε,
απνξξππαληηθά, ραξηνθηβψηηα, έληππν ραξηί (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία) θιπ.
γ) Πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο, πνπ εκπεξηείραλ λεξφ, αλαςπθηηθά, γηανχξηη,
απνξξππαληηθά, είδε θαζαξηζκνχ, ζακπνπάλ, αθξφινπηξα, νδνληφθξεκεο,
απνζκεηηθά, πιαζηηθέο ζαθνχιεο, θιπ.
δ) Κεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο πνπ εκπεξηείραλ αλαςπθηηθά, κπχξεο, γάιαηα εβαπνξέ,
θαθέ, ηνκαηνπνιηφ, θιπ.
ε) Άιια πιηθά, φπσο: πζζσξεπηέο (κπαηαξίεο) πάζεο θχζεσο, κεγάιεο ειεθηξηθέο

[30]

ΑΔΑ: 7ΕΨ7Ω1Ν-Τ2Ξ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
ζπζθεπέο (ςπγεία, πιπληήξηα, 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).

ΑΟΘΟΝ 4: Σψξνη παξαγσγήο απνξξηκκάησλ θαη ππεχζπλνη ηήξεζεο ηεο
θαζαξηφηεηαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θαλνληζκνχ
Α) Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θαλνληζκνχ Θαζαξηφηεηαο δίλνληαη νη
έλλνηεο ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.:
1. Θαηνηθίεο ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη, κφληκεο ή πξφζθαηξεο δηαβίσζεο
κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ή νηθνγελεηψλ, φπσο κνλνθαηνηθία, ηα ζπγθξνηήκαηα
θαηνηθηψλ (πνιπθαηνηθίεο), ή άιινπ ηχπνπ αθίλεηα, θαζψο θαη κεξηθά θηλεηά φπσο
π.ρ. ηξνρφζπηηα ή ηξνρνβίιεο. πεχζπλνη γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ είλαη νη ηδηνθηήηεο ησλ θαηνηθηψλ, ελψ
γηα ηνπ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ πνιπθαηνηθηψλ θαη νηθηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ
είλαη νη δηαρεηξηζηέο ηνπο. Αλ δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο, ηφηε ππεχζπλνη είλαη φινη
νη ηδηνθηήηεο ησλ δηακεξηζκάησλ θαη θαηαζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ.
2. Δπηρεηξήζεηο – Θαηαζηήκαηα ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη, φπνπ
ιεηηνπξγνχλ θάζε θχζεσο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηα θάζε είδνπο
εξγαζηήξηα θαη βηνηερλίεο.
ηελ έλλνηα ησλ επηρεηξήζεσλ ππάγνληαη θαη νη θηλεκαηνγξάθνη, ζέαηξα, θέληξα
ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο, μελνδνρεία, θιηληθέο, λνζνθνκεία, ζρνιεία (δεκφζηα
θαη ηδησηηθά), βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, θαη γεληθά φινη νη ρψξνη πνπ δελ κπνξνχλ
λα ραξαθηεξηζηνχλ σο θαηνηθίεο ή γξαθεία.
πεχζπλνη γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
Θαλνληζκνχ θαηά πεξίπησζε είλαη: α) Γηα ηηο πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο, ν
ηδηνθηήηεο ή ν δηεπζπληήο ηνπο. β) Γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο, ν Πξφεδξνο,
Αληηπξφεδξνο, Γηεπζχλσλ ή Δληεηαικέλνο χκβνπινο θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο,
θαηά ην θαηαζηαηηθφ. γ) Γηα Οκφξξπζκεο θαη Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείεο, θαζψο θαη
γηα ηηο Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, ν δηαρεηξηζηήο. δ) Γηα πλεηαηξηζκνχο, ν
Πξφεδξνο θαη ηα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ε) Γηα σκαηεία, ν Πξφεδξνο
θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ζη) Γηα Θνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ
θπζηθά πξφζσπα, ηα πξφζσπα πνπ ηηο απνηεινχλ. δ) Γηα Θνηλνπξαμίεο
απνηεινχκελεο απφ λνκηθά πξφζσπα, νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ πνπ ηηο απνηεινχλ. ζη) Γηα ηα λνζνθνκεία, ηδξχκαηα θιπ ν Πξφεδξνο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή ελ ειιείςεη ν αληίζηνηρνο Γηεπζπληήο.
3. Γξαθεία ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη, φπνπ αζθείηαη νπνηνδήπνηε επάγγεικα,
κφληκν ή πξφζθαηξν. ηελ έλλνηα ησλ γξαθείσλ ππάγνληαη θαη αθίλεηα ή ρψξνη
φπνπ ιεηηνπξγνχλ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νη ππεξεζίεο ησλ ΛΠΓΓ θαη ΛΠΗΓ, νη
Σξάπεδεο, νη Οξγαληζκνί θνηλήο σθειείαο, θνθ.
πεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
Θαλνληζκνχ είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπο, λνκέαο ή θάηνρνο ηνπ γξαθείνπ. Γηα ηηο
αλαθεξφκελεο ππεξεζίεο ππεχζπλνο είλαη ν Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθνχ ή ν
Πξντζηάκελνο Γηνηθεηηθνχ θαη φπνπ δελ ππάξρεη Γηεπζπληήο ππεχζπλνο είλαη ν
εθάζηνηε πξνβιεπφκελνο απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ή
νπνηαδήπνηε άιιε δηάηαμε ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ.
4. Νηθφπεδα ζεσξνχληαη νη αθάιππηνη ρψξνη, πεξηθξαγκέλνη ή κε, εληφο ή εθηφο
ζρεδίνπ. πεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
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5.

6.
7.
8.

9.

παξφληνο Θαλνληζκνχ είλαη ν θχξηνο, λνκέαο ή θάηνρνο ηνπ νηθνπέδνπ.
Ηδηνθηήηεο νηθνπέδνπ, ν νπνίνο απνπζηάδεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ
έμη (6) κελψλ απφ ηνλ ηφπν ηνπ αθηλήηνπ ηνπ, ππνρξενχηαη λα αλαζέζεη ζε
ηξίην πξφζσπν ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο Θαλνληζκνχ.
Βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο θαη εξγαζηήξηα ζεσξνχληαη νη
ζηεγαζκέλνη ή ππαίζξηνη ρψξνη, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ βηνκεραληθέο ή
βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο γηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ππνζηεξηθηηθέο
δξάζεηο, φπσο θαη νη ρψξνη εθηξνθήο-αλαπαξαγσγήο δψσλ, βνπζηάζηα,
πηελνηξνθεία, θιπ.
ηηο κνλάδεο απηέο ν ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο δηεχζπλζεο ηεο
κνλάδαο, πνπ θνηλνπνηείηαη ηαπηφρξνλα ζην Γήκν. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη
νξηζηεί ηέηνην πξφζσπν, ππεχζπλνη ζεσξνχληαη ν ηδηνθηήηεο θαη ν δηεπζπληήο ηεο
κνλάδαο.
πεχζπλνη κεηαθνξάο θαη κεηαθφξησζεο ζεσξνχληαη φζνη εθηεινχλ ηηο
αληίζηνηρεο εξγαζίεο, θαζψο επίζεο θαη νη νδεγνί, νη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ θαη
γεληθά θάζε πξνζηεζείο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο επαγγεικαηίεο.
Γηα ηηο ππφ αλέγεξζε νηθνδνκέο θαηνηθηψλ, γξαθείσλ, θαηαζηεκάησλ θιπ.
ππεχζπλνο είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ ζην φλνκα ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί ε αληίζηνηρε νηθνδνκηθή άδεηα.
Γηα ηα νρήκαηα θάζε είδνπο, ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν ή ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζην φλνκα ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί ε
αληίζηνηρε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. Γηα θάζε είδνπο νρήκαηα ηνπ
Γεκνζίνπ ππεχζπλνο είλαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ Θίλεζεο θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ηέηνηνο δελ ππάξρεη, ν Πξντζηάκελνο ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο
ζηελ νπνία είλαη ρξεσκέλν ην φρεκα θαη απφ ηελ νπνία παίξλεη εληνιέο θίλεζεο.
Θνηλφρξεζηνη ρψξνη είλαη νη θάζε είδνπο πιαηείεο, δξφκνη, ηα πεδνδξφκηα, άιζε
θαη γεληθά ειεχζεξνη ρψξνη πξννξηζκέλνη γηα θνηλή ρξήζε, πνπ θαζνξίδνληαη απφ
ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ή έρνπλ ηεζεί ζε θνηλή ρξήζε κε νπνηνδήπνηε
άιιν λφκηκν ηξφπν.
πεχζπλνο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη ε εθάζηνηε δεκνηηθή αξρή εληφο ησλ
δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο θαη ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ή νπνηαδήπνηε
άιιε ππεξεζία ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο νπνίαο αλήθεη ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο.

Β) Οη ππεχζπλνη ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο
Θαλνληζκνχ κπνξνχλ λα νξίζνπλ κε έγγξαθφ ηνπο ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, πνπ
ζπκβηψλεη ή ζπλεξγάδεηαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη απνδέρεηαη λα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα
ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
Θαλνληζκνχ.
Γηα λα ηζρχεη ε παξαπάλσ κεηαβίβαζε ηεο επζχλεο, πξέπεη ηφζν εθείλνο πνπ
αλαζέηεη, φζν θαη εθείλνο πνπ απνδέρεηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ππεπζπλφηεηαο, λα ζπλππνγξάςνπλ ην ζρεηηθφ έγγξαθν ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ
Γεκνηηθνχ ππαιιήινπ ηεο Τπεξεζίαο Θαζαξηφηεηαο ή ελψπηνλ ηεο Αζηπλνκηθήο
Αξρήο θαη ηαπηφρξνλα λα βεβαησζεί αξκνδίσο ε εκεξνρξνλνινγία θαη ην πεξηερφκελν
ηνπ θεηκέλνπ, θαζψο θαη ε γλεζηφηεηα ησλ ππνγξαθψλ. Αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ
παξαπάλσ ζεσξεκέλνπ εγγξάθνπ θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά θαη κε επζχλε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ ζηε Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο.
Γ) Θάζε θηίξην πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειν ρψξν γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη
πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ θηηξίνπ κέρξη ηελ απνθνκηδή ηνπο
απφ ηα ζπλεξγεία θαζαξηφηεηαο, δηακνξθσκέλν θαηάιιεια ψζηε λα είλαη
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πξνζβάζηκε ε κεηαθνξά πξνο ην απνξξηκκαηνθφξν. ε πεξίπησζε χπαξμεο
πξνθεπίνπ ή ηνπνζέηεζε ηεο πξφζνςήο ηνπ θηηξίνπ εζσηεξηθά ηεο νηθνδνκηθήο
γξακκήο, ν ρψξνο απηφο κπνξεί λα γίλεη ην πξνθήπην ή ν παξφδηνο αθάιππηνο ρψξνο
(άξζξν 376 ηνπ Π.Γ. 27/99 πεξί «Θψδηθα βαζηθήο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο»).
Γ) Όινη αλεμαηξέησο νη θάηνηθνη ή νη δηεξρφκελνη απφ ην Γήκν καο, θαζψο θαη φινη νη
θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα, θαζψο θαη νη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη
Οξγαληζκνί (Γ.Δ.Θ.Ο.), είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθαξκφδνπλ ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β: ΑΛΑΘΘΙΥΠΖ – ΓΗΑΙΝΓΖ ΠΡΖ ΞΖΓΖ
ΑΡΘΡΟ 5: Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ηνπ άξζξνπ 4 ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε
5.1 Ο Γήκνο, ζχκθσλα κε ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην (Λ. 2939/2001, ΦΔΘ
79/Α΄/6-08-2001), ππνρξενχηαη απηνηειψο ή θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο,
λα θαηαξηίδεη θαη λα πινπνηεί πξνγξάκκαηα ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη
δηαινγήο ζηελ πεγή θαη αλαθχθισζεο.
5.2 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.
5.3 Ο Γήκνο πάξηεο κε ηελ αξηζκ. 655/1-12-2014 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ απνθάζηζε ηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο
ησλ δεκνηηθψλ (αζηηθψλ) απνξξηκκάησλ, κε δηαινγή ζηελ πεγή ζε έμη ξεχκαηα
γηα ηελ αλαθχθισζε θαη αλάθηεζε πξψησλ πιψλ. Σα ξεχκαηα δηαινγήο είλαη:
α. Σα πιαζηηθά
β. Σν ραξηί- ραξηφλη
γ. Σν γπαιί
δ. Σν κέηαιιν
ε. Σα βηναπνδνκήζηκα πιηθά (απνηεινχκελα απφ απνθάγηα θνπδίλαο, πγξφ ραξηί,
θιαδέκαηα θιπ)
ζη. Σν αδξαλέο ππφιεηκκα
Οη ππεχζπλνη θαη γεληθά φινη νη θάηνηθνη νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ θαη λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηνλ ηξφπν ζπιινγήο θαη απφξξηςεο ησλ πξνο
αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ.
5.4 Οη ππεχζπλνη, θαηά ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο, νθείινπλ λα κελ αλακηγλχνπλ ηα
αζηηθά απνξξίκκαηα αιιά λα δηαρσξίδνπλ θαηά ξεχκα ή είδνο απνβιήηνπ
(ζπζθεπαζίεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιαζηηθφ, ραξηί-ραξηφλη, γπαιί, κέηαιιν,
νξγαληθά-βηναπνδνκήζηκα θνηλψο απνθάγηα ηξνθψλ θαη δεκνηηθά ή θαη ηδησηηθά
θιαδέκαηα θαη ην αδξαλέο ππφιεηκκα) θαη λα ηα απνδίδνπλ ζην Γήκν, ζχκθσλα κε
ην πξφγξακκα πεξηζπιινγήο πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή ηνπο.
Ζ δηαινγή αθνξά ζην ζχλνιν ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ (ράξηηλσλ,
πιαζηηθψλ, γπάιηλσλ θαη κεηαιιηθψλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θιπ) πνπ εηζέξρεηαη ζηνπο
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παξαπάλσ ρψξνπο, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο γηα ην ζθνπφ ηεο
αλαθχθισζεο θάδνπο, ρσξηζηά απφ ηα ππφινηπα απνξξίκκαηα (βηναπνδνκήζηκα
νξγαληθά πιηθά θαη αδξαλέο ππφιεηκκα) ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε δηαθνξεηηθνχο
αληίζηνηρνπο θάδνπο.
Σα απνξξίκκαηα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηνπο θάδνπο εθηφο θη αλ απηνί έρνπλ
γεκίζεη ή ηα πιηθά είλαη πνιχ κεγάινπ κεγέζνπο νπφηε ηνπνζεηνχληαη κε ηάμε δίπια
απφ ηνπο θάδνπο, ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί απφ ην Γήκν.
Σα απνξξίκκαηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ πγξά απφβιεηα γηα λα κελ
δεκηνπξγνχλ ξχπαλζε, δπζνζκία θαη κφιπλζε.
Σν βάξνο θάζε ζπζθεπαζίαο απνξξηκκάησλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα είθνζη (20)
θηιά.
Απαγνξεχεηαη απζηεξά λα ηνπνζεηνχληαη ηα βηναπνδνκήζηκα (νξγαληθά θιπ)
ζπκβαηηθά απνξξίκκαηα κέζα, επάλσ ή θαη δίπια ζηνπο θάδνπο αλαθπθιψζηκσλ
πιηθψλ.
5.5 Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα δηαηεζνχλ απφ ην Γήκν ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο
απνξξηκκάησλ (θαηνηθίεο, επηρεηξήζεηο, θαηαζηήκαηα, γξαθεία θιπ) ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ παξφληνο εηδηθνί θάδνη, ζάθνη ή άιιν θαηάιιειν κέζν δηαθνξεηηθνχ
ρξψκαηνο ή/θαη ζήκαλζεο γηα θάζε «ξεχκα δηαινγήο», σο εμήο:
- κπιε ρξψκα
γηα ηα πιαζηηθά,
- θίηξηλν ρξψκα
γηα ην ραξηί-ραξηφλη,
- θαθέ ρξψκα
γηα ηα νξγαληθά-βηναπνδνκήζηκα πιηθά θαη
- θφθθηλν ρξψκα
γηα ην αδξαλέο ππφιιεηκα).
Δπίζεο απφ ην Γήκν ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιεια ζεκεία εηδηθνί θνηλφρξεζηνη
θάδνη (ζε κνξθή «θψδσλα» κε εηδηθέο νπέο) κε δηαθνξεηηθή ζήκαλζε γηα ηα
αληίζηνηρα πιηθά ζπζθεπαζηψλ- ξεχκα δηαινγήο:
- Θψδσλεο κε ζήκαλζε γηα ην γπαιί,
- Θψδσλεο κε ζήκαλζε γηα
ηα
κέηαιια
(αινπκίλην
θαη
ζηδεξνχρεο
ζπζθεπαζίεο).
5.6 Οη δηαηηζέκελνη θάδνη ζα ηνπνζεηνχληαη απζηεξά εληφο ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο
απνξξηκκάησλ θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαινγή, ζπιινγή θαη πξνζσξηλή
απνζήθεπζε ησλ απνξξηκκάησλ κέρξη ηελ απνθνκηδή ηνπο απφ ην Γήκν.
Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απαηηεί εηδηθή απφθαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο
θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θαη εηζεγεηηθή έθζεζε γηα ηειηθή απφθαζε απφ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην. Όπνπ δελ ππάξρεη ρψξνο εληφο ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο
απνξξηκκάησλ (νηθία, θαηάζηεκα θιπ), θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Τπεξεζίαο
Θαζαξηφηεηαο θαη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, νη θάδνη κπνξεί λα ηνπνζεηνχληαη αθξηβψο
έμσ απφ ηελ ηδηνθηεζία.
5.7 ηα ζεκεία φπνπ ε δηάζεζε θάδσλ ζε θάζε θαηνηθία, θαηάζηεκα θιπ δελ είλαη
εθηθηή ή ζθφπηκε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, π.ρ. κηθξνί νηθηζκνί, αλακελφκελε κηθξή
πνζφηεηα απνξξηκκάησλ θάπνηαο θαηεγνξίαο θιπ, ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα
ζεκεία ηνπ Γήκνπ γηα θνηλφρξεζηε ρξήζε κεγαιχηεξνη θάδνη (ηξνρήιαηνη ή ηχπνπ
«θψδσλα» αληίζηνηρνπ σο αλσηέξσ ρξψκαηνο), γηα ηε ζπιινγή πξνδηαιεγκέλσλ
ξεπκάησλ απνξξηκκάησλ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πξφγξακκα πεξηζπιινγήο γηα ηελ
θάζε πεξηνρή.
Σα αλαθπθιψζηκα απνξξίκκαηα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο θάδνπο
απηνχο είηε κέζσ ησλ εηδηθψλ νπψλ, είηε κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ζην θαπάθη λα
μαλαθιείλεη νκαιά κεηά ηε ρξήζε. Όηαλ ν θάδνο γεκίζεη θαη δελ δχλαηαη λα δερζεί
άιιεο πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε ζπζθεπαζίαο έμσ απφ
ηνλ θάδν ζην νδφζηξσκα ή ην πεδνδξφκην. Δπηβάιιεηαη ε θχιαμή ηνπο εληφο ηεο
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ηδηνθηεζίαο ηνπ ππεχζπλνπ, ζε θαηάιιειν ρψξν φπνπ δελ δεκηνπξγνχληαη
πξνβιήκαηα ζηηο γεηηνληθέο θαηνηθίεο θαη δελ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζε δψα (π.ρ.
απιέο, βεξάληεο, ππφγεηα, εηδηθνχο ρψξνπο)
5.8 Σα αλαθπθιψζηκα πιηθά πξέπεη λα είλαη απφιπηα δηαρσξηζκέλα, πνιχ θαιά
ζπζθεπαζκέλα, ζπκπηεζκέλα θαη δεκέλα ψζηε λα θαηαιακβάλνπλ ηνλ ειάρηζην
δπλαηφ φγθν, λα κελ πξνθαινχλ αηζζεηηθή φριεζε θαη λα κε δηαζθνξπίδνληαη.
Οη ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ, πνπ παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ,
νθείινπλ λα ηα ζπιιέγνπλ, λα ηα δηαρσξίδνπλ θαηά ξεχκα, λα ηα ζπκπηέδνπλ θαη λα
ηα απνδίδνπλ ζην Γήκν ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πξφγξακκα πεξηζπιινγήο.
5.9 ε πεξίπησζε χπαξμεο κεγάισλ πνζνηήησλ απνξξηκκάησλ (π.ρ. ραξηηνχ ή
ραξηνθηβσηίσλ), αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία απνθνκηδήο νγθσδψλ απνξξηκκάησλ (δεο
άξζξν 6.2).
5.10 ε φζνπο δελ εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο απηέο, ν Γήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν γηα
θάζε κία παξάβαζε, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε πξψηεο ππνηξνπήο ζε δηάζηεκα
εληφο ηνπ ελφο έηνπο θαη ηξηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε εθ λένπ ππνηξνπήο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηάζηεκα εληφο ηνπ ελφο έηνπο απφ ηελ πξψηε παξάβαζε.
Ζ ηνπνζέηεζε θάδσλ γηα απνθνκηδή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ζρεδηαζκφ ηεο
αξκφδηαο Τπεξεζίαο Θαζαξηφηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπλεξγεία θαζαξηφηεηαο.
Σν πξφγξακκα απνθνκηδήο αλά πεξηνρή ζα θαηαξηηζηεί θαη ζα επηθνηλσλεζεί ζηνπο
πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο κε εηδηθά θπιιάδηα πφξηα –πφξηα θαη κε αλαξηήζεηο ζηνλ
ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ: ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ ΓΖΚΝ
ΑΟΘΟΝ 6: πνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ
Κε βάζε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ ν Γήκνο εθηειεί ηηο αθφινπζεο δξάζεηο:
6.1 Κε νγθψδε (αζηηθά) απνξξίκκαηα
Σελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο ζπιινγήο, πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, απνθνκηδήο,
κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ησλ κε νγθσδψλ δεκνηηθψλ (αζηηθψλ)
απνξξηκκάησλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3, παξ. 3.1, πεξ. α θαη β
ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.
Ζ απνθνκηδή γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θάζε πεξηνρήο, βάζεη
πξνγξάκκαηνο πνπ θαηαξηίδεη ε Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ην
πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο.
Ζ πεξηζπιινγή γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηαζπνξά
απνξξηκκάησλ θαηά ηε θφξησζε θαη θαηά ηε κεηαθνξά ζηνλ ρψξν κεηαθφξησζεο ή
επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ.
Σα απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη κε εηδηθά απηνθίλεηα ζηνπο ελδεδεηγκέλνπο
ρψξνπο δηαρείξηζεο, δει. Θέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ(ΘΓΑΤ), ή εκείν
Κεηαθφξησζεο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΑΤ) ή Κνλάδα Κεραληθήο Γηαινγήο
Αζηηθψλ ηεξψλ Απνβιήησλ θαη Θνκπνζηνπνίεζεο (ΚΚΓ-Θ) ή ζην Υψξν
Τγεηνλνκηθήο Σαθήο (ΥΤΣΤ), ψζηε λα ππνζηνχλ πεξαηηέξσ δηαινγή γηα ηελ αλάθηεζε
κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ θαη πνηφηεηαο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, ή ζε εξγνζηάζηα
δηαινγήο ή αλαθχθισζεο ή θαη φπνπ αιινχ νξίζεη ε Γεκνηηθή Αξρή.
6.2 Νγθψδε δεκνηηθά (αζηηθά) απνξξίκκαηα
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Ζ απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ νγθσδψλ δεκνηηθψλ (αζηηθψλ)
απνξξηκκάησλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3, (παξ. 3.1, πεξ. γ θαη δ)
ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ (παιηά έπηπια, ζηξψκαηα, δέλδξα, θιαδηά, θχιια θηι)
πξαγκαηνπνηείηαη απφ πξνθαζνξηζκέλνπο απφ ην Γήκν ρψξνπο ππνδνρήο –
ελαπφζεζεο -απνθνκηδήο νγθσδψλ απνξξηκκάησλ θαη πξντφλησλ θεπεπηηθψλ
εξγαζηψλ κε ηελ νλνκαζία «Ξξάζηλα ζεκεία», βάζεη ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο
απνθνκηδήο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο.
α) Σα παξαπάλσ απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη θαη απνηίζεληαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο
(Πξάζηλα ζεκεία) πξνο απνθνκηδή-δηάζεζε κε ίδηα κέζα θαη έμνδα ηνπ εθάζηνηε
ππφρξενπ.
β) ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ παξαγσγνχ ησλ αλσηέξσ απνξξηκκάησλ λα
κεηαθέξεη κε ίδηα κέζα ηα ελ ιφγσ απνξξίκκαηα, ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα
ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο, ψζηε λα πξνβεί ζηε απνθνκηδή ηνπο, απφ
θαηάιιειν ρψξν θαη βάζεη εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο πνπ ζα θαηαξηίδεηαη
απφ ηελ Τπεξεζία αλά πεξίπησζε.
Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο απνθνκηδήο απηήο είλαη:
 Ο ππεχζπλνο (ελδηαθεξφκελνο) λα θαηαβάιιεη ζην Γήκν γηα ηελ απνθνκηδή ησλ
νγθσδψλ απνξξηκκάησλ ην πξνβιεπφκελν εηδηθφ ηέινο απνθνκηδήο θαηά
πεξίπησζε (αλάινγα κε ην βάξνο, φγθν, απφζηαζε, θηι) θαη γηα θάζε δξνκνιφγην
απνθνκηδήο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ.
 Ο ππεχζπλνο νθείιεη λα εθζέζεη ηα απνξξίκκαηα ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία
πνπ ν Γήκνο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηελ απνθνκηδή ηνπο, κεηά ηε ζπλελλφεζε
κε ηελ Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο. Σα νγθψδε ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκείν πνπ δελ
εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ
 Σα νγθψδε αληηθείκελα (έπηπια, ζηξψκαηα θιπ) λα είλαη απαιιαγκέλα απφ
νξγαληθά απνξξίκκαηα ή κπάδα, γηα ηα νπνία εθαξκφδνληαη εηδηθά ξεχκαηα
ζπιινγήο.
 Σν βάξνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνξξηκκάησλ θάζε ηδηνθηεζίαο αλά κήλα λα κελ
είλαη κεγαιχηεξνο απφ 50-70 kgr.
 Δηδηθφηεξα γηα ηα θιαδηά θαη ηα θχιια, ν φγθνο ηνπο λα θαηαιακβάλεη ρψξν κέρξη
ην ήκηζπ ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο θαξφηζαο αλνηρηνχ εκηθνξηεγνχ.
 Γηα ηελ εχθνιε θφξησζή ηνπο ηα θχιια, μεξά άλζε, ππφινηπα θαζαξηζκνχ
θήπσλ, γθαδφλ θιπ ζπζθεπάδνληαη ζε αλζεθηηθνχο εηδηθνχο βηνδηαζπψκελνπο
ζάθνπο. Σα ππφινηπα θνπήο δέληξσλ, ζάκλσλ, θιαδηά, θιπ ζπζθεπάδνληαη ζε
ειαθξά δεκάηηα, δεκέλα κε αλζεθηηθφ ζρνηλί ή ζχξκα.
 ε θακία πεξίπησζε δελ ζπιιέγνληαη πξντφληα απνθιάδσζεο δελδξνπεξίβνισλ,
θηεκάησλ θαη γεληθφηεξα αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.
 Τπφινηπα ρψκαηνο, θνπξνρψκαηνο, κπάδα, αδξαλή πιηθά θιπ, ζεσξνχληαη εηδηθά
απνξξίκκαηα θαη απνκαθξχλνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο ππεχζπλνπο κε ηελ
πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία (δεο άξζξν 25.7). Απαγνξεχεηαη ε αλάκημε ηνπο κε ηα
νηθηαθά απνξξίκκαηα.
ε απηή ηε πεξίπησζε θαη εθφζνλ ηεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ε
απνθνκηδή γίλεηαη γεληθά εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ζα
εηδνπνηεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ε Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ.
γ) Σα νγθψδε πάζεο θχζεσο πιηθά ζπζθεπαζίαο (μχιηλα θηβψηηα, θειηδφι θαη ινηπά)
ησλ γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ ηνπνζεηνχληαη πξνο απνθνκηδή αθνχ
πξνεγνπκέλσο έρεη ειαρηζηνπνηεζεί ν φγθνο κε πίεζε, πεξίδεζε θ.η.ι.
Δηδηθφηεξα γηα ηα ραξηνθηβψηηα θιπ ραξηνζπζθεπαζίεο εθαξκφδεηαη ε ελαιιαθηηθή
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ.
δ) Οη ππεχζπλνη ππεξβνιηθά κεγάιεο πνζφηεηαο νγθσδψλ απνξξηκκάησλ
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(κεγαιχηεξεο ησλ αλσηέξσ νξίσλ) νθείινπλ λα ηα κεηαθέξνπλ νη ίδηνη κε κέζα θαη
έμνδα ηνπ εθάζηνηε ππφρξενπ, ζηνπο ρψξνπο ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ,
πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, θαηά ηηο ψξεο πνπ απηφο ιεηηνπξγεί.
ε) ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ, ε απφξξηςε νγθσδψλ απνξξηκκάησλ
ζεσξείηαη αλεμέιεγθηε απφξξηςε απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηηκσξείηαη κε
πξφζηηκν, θπκαηλφκελν θαηά πεξίπησζε.
6.3 Απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ.
Σελ απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ, φπσο απηά
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 3.2 ηνπ θαλνληζκνχ (ππφινηπα πξνεξρφκελα απφ ηελ
θχξηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα βηνκεραληψλ, κπάδα θηι.) ππνρξενχληαη λα
πξαγκαηνπνηνχλ, κε δηθά ηνπο κέζα θαη δηθή ηνπο επζχλε, νη θνξείο ή νη ηδηψηεο απφ
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη ηα εηδηθά απνξξίκκαηα.
Ο Γήκνο κπνξεί ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο 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 εηδηθφ ηέινο απνθνκηδήοδηάζεζεο αλά ηφλν ή αλά θπβηθφ κέηξν φπσο απηφ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε
απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη εθφζνλ απηφ δελ απαγνξεχεηαη απφ εηδηθφηεξεο
ππνπξγηθέο απνθάζεηο (π.ρ. λνκνζεζία γηα ηα ηαηξηθά απφβιεηα).
6.4 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 γεληθά. Δπίζεο ε απνκάθξπλζε
απνξξηκκάησλ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ πιηθνχ θξάζζεη εμσηεξηθά ηηο ζράξεο ησλ
θξεαηίσλ ηεο ΓΔΤΑ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο θξαγήο ηνπο.
Οη πεξηνρέο, ε ζπρλφηεηα θαη νη κέζνδνη θαζαξηζκνχ νξίδνληαη απφ ηε
Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο, 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 ζε θαηάιιειεο απνζηάζεηο εχρξεζηα
θαιαίζζεηα δνρεία κηθξναπνξξηκκάησλ ή άιινπο εηδηθνχο θάδνπο ππνδνρήο
απνξξηκκάησλ, ππνινίπσλ θαηαλάισζεο θαη κηθξναπνξξηκκάησλ, ηα νπνία νθείιεη
λα δηαηεξεί θαζαξά, απνθνκίδνληαο ην πεξηερφκελν ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, θαη εθφζνλ απαηηείηαη λα ηα επηζθεπάδεη ή λα ηα αληηθαζηζηά.
6.5 Ζ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο κε δηαινγή ζηελ
πεγή ή άιιεο θαηάιιειεο κεζφδνπο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Λφκν 2939/2001 γηα
ηελ «ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ» θαη ε δηεχξπλζε
ηεο εθαξκνγήο ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ησλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ.
6.6 Ο Γήκνο κεξηκλά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαηά πεξίπησζε θαηάιιεισλ
θνηλφρξεζησλ θάδσλ θαη νθείιεη λα δηαηεξεί ηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζε
θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη λα πξνβαίλεη ζε ζπρλφ πιχζηκν, απνιχκαλζε θαη
ζπληήξεζε ηνπο.
6.7 Δλεκέξσζε ησλ δεκνηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα δξνκνιφγηα ησλ
νρεκάησλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ (εκέξεο θαη ψξεο δηέιεπζεο), γηα ηα νρήκαηα
ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, ηηο ηπρφλ αιιαγέο, ηα πξνγξάκκαηα θαη
δξνκνιφγηα ησλ κεραληθψλ ζαξψζξσλ, ηηο εκέξεο πιχζεο ησλ νδψλ θαη
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θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
Ο Γήκνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα κε εμαίξεζε ηηο
πεξηπηψζεηο ππεξεζηαθψλ δπζρεξεηψλ ή αλσηέξαο βίαο ή εθηάθησλ αλαγθψλ.
6.8 Ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο φηαλ απηφ απαηηείηαη
ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ή άιισλ έθηαθησλ θαη
απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ.
6.9 Ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο ησλ ρψξσλ απνξξηκκάησλ γηα ηελ απνθπγή
αλάθιεμεο θαη πξφθιεζεο ππξθαγηψλ.
6.10 Ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή παξαγσγήο, δηαθίλεζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ
απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 σο ηνμηθά επηθίλδπλα.
6.11 Γλσζηνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 79
ηνπ Λ. 3463/2006 (ΦΔΘ 114/Α΄/8-6-2006) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη
Θνηλνηήησλ». Δπαλάιεςε ηεο γλσζηνπνίεζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κέζσ
ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ θαη κε θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν.
6.12 Δπί πιένλ ν Γήκνο θξνληίδεη:
 Γηα ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ
θαη ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο
θαηαζηξαηήγεζήο ηνπ.
 Λα ζπκκεηέρεη ζε πξσηνβνπιίεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ,
 Λα πξνκεζεχεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλν εμνπιηζκφ,
 Λα ρξεζηκνπνηεί ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ
ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ηελ Οηθνλνκηθή Βησζηκφηεηα,
 Λα δεκνζηνπνηεί νηθνλνκηθά, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία κε ζθνπφ ηελ
επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ
 Αλαπηχζζεη νινθιεξσκέλε επηθνηλσληαθή πνιηηηθή, ζην πιαίζην ηεο θνηλήο
πξνζπάζεηαο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ.
 Λα ζπκβάιεη ζηε ζπλερή θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε πιεξνθφξεζε θαη
επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ,
 Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο
αγσγήο, κε έκθαζε ζηε λενιαία, ζπλεξγαδφκελνο κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα,
εζεινληηθέο νκάδεο, νξγαλψζεηο θαη θνξείο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
 Διέγρεη ηελ αζθαιή δηαθίλεζε θαη δηάζεζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, γηα ηελ
πξνάζπηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ.

ΑΟΘΟΝ 7: Δηδηθέο δηαηάμεηο- Δμαηξέζεηο
Α) Όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 ηεο Θνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
50910/2727/16-12-2003 (ΦΔΘ 1909/Β΄/22-12-2003) «Κέηξα θαη φξνη γηα ηε
δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ, Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο»):
Ο Γήκνο κπνξεί λα κε δέρεηαη δεκνηηθά απφβιεηα, εμαηξνπκέλσλ ησλ
νηθηαθψλ, ηα νπνία ιφγσ ηεο ζχλζεζεο, ηνπ είδνπο ή ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο
πνζφηεηαο ηνπο ή επεηδή παξάγνληαη ζε ρψξνπο απξφζηηνπο θαη απνκαθξπζκέλνπο,
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δελ θαζηζηνχλ κε ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο εθηθηή ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
εξγαζηψλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε ζπιινγή θαη κεηαθνξά
ησλ απνβιήησλ γίλεηαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ θχξηνπ, λνκέα ή θαηφρνπ ηνπ
ρψξνπ απ΄φπνπ πξνέξρνληαη ηα απφβιεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο απφθαζεο
θαη κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο
θαζαξηφηεηαο ησλ ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ.
Ν Γήκνο δελ ππνρξενχηαη:
α) ηε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ– απνβιήησλ ηνπ άξζξνπ 3 παξ.
3.2 θαη φζσλ ραξαθηεξίδνληαη επηθίλδπλα ή δηέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο φπσο:
Ραδηελεξγά απφβιεηα, εθξεθηηθέο, εχθιεθηεο θαη δηαβξσηηθέο νπζίεο, απφβιεηα
πξνεξρφκελα απφ εμαγσγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε κεηαιιεπηηθψλ πφξσλ,
απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ, θαηαιχηεο απηνθηλήησλ,
γεσξγηθά ή θηελνηξνθηθά απφβιεηα, πξνεξρφκελα απφ θαηάινηπα δσηθνχ θεθαιαίνπ
ή απφ ρξήζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, ιηπαζκάησλ, εληνκνθηφλσλ, πξντφληα
απνθιάδσζεο
δελδξνπεξίβνισλ,
θηεκάησλ
θαη
γεληθφηεξα
αγξνηηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ θιπ.
β) ηελ απνκάθξπλζε ησλ κπάδσλ θαη ινηπψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ πνπ πξνέξρνληαη
απφ νπνηεζδήπνηε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο.
γ) ηελ απνθνκηδή νπνησλδήπνηε ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπ άξζξνπ 3, φηαλ απηά
παξάγνληαη ζε πνζφηεηεο ηέηνηεο, ψζηε λα κελ είλαη ζε ζέζε κε ηηο ππάξρνπζεο
δπλαηφηεηεο ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο εξγαζίεο απνθνκηδήο ή δηάζεζεο ή φηαλ απηά
παξάγνληαη ζε απξφζηηνπο θαη απνκαθξπζκέλνπο ρψξνπο, φπσο ε κεηαθνξά
νγθσδψλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ εξγνζηαζίσλ θαη βηνηερληψλ πνπ
εγθαηαιείπνληαη ζε ηδησηηθνχο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
δ) ηε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ πνπ εθρχλνληαη ζε δίθηπα απνρεηεχζεσλ,
ζην έδαθνο θαη ζε πδάηηλνπο απνδέθηεο, θαζψο θαη ηα αέξηα απφβιεηα πνπ
εθπέκπνληαη ζηελ αηκφζθαηξα.
ε) ηε ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφ ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ δηθηχνπ
νκβξίσλ πδάησλ ηεο ΓΔΤΑ, γηα ηα νπνία αξκφδηα είλαη ε Δπηρείξεζε (πιελ ηεο
αθαίξεζεο απνξξηκκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ άλσζελ ησλ θξεαηίσλ ηεο ΓΔΤΑ,
γηα ηελ απνθπγή θξαγήο ησλ νπνίσλ είλαη αξκφδηα ε Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο).
ζη) ηνλ θαζαξηζκφ αιζψλ, πάξθσλ, πξναπιίσλ θαη πξαζηψλ, πνπ αλήθνπλ ζε
ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο θνξείο.
δ) ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνπλ ηδησηηθνί θνξείο, νη νπνίνη
πξαγκαηνπνηνχλ εθδειψζεηο ή κηζζψλνπλ ρψξνπο, νη νπνίνη αλήθνπλ ζε θνξείο
απαιιαζζφκελνπο ηεο θαηαβνιήο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. ηελ πεξίπησζε απηή θαη
εθ’ φζνλ δηαπηζησζεί φηη νη θνξείο απηνί παξέρνπλ πξνο ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ηα
αθίλεηά ηνπο ζε ππφρξενπο θαηαβνιήο ηειψλ ηδηψηεο, ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα
βεβαηψλεη αλάινγα αληαπνδνηηθά ηέιε ζε βάξνο ησλ ελνηθηαζηψλ ή ρξεζηψλ ηνπ
ρψξνπ.
ε) ηελ θαζαξηφηεηα ησλ δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ ρψξσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
απφ δηάθνξνπο θνξείο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ. Ζ επζχλε αλήθεη ζηνπο
δηνξγαλσηέο, νη νπνίνη νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνπο παξαρσξνχκελνπο ρψξνπο
θαζαξνχο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ θαη κεηά ην πέξαο απηψλ λα ηνπο
απνδίδνπλ ζηελ θνηλή ρξήζε, ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο παξέιαβαλ.
Ο Γήκνο αλαιακβάλεη ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, κεηά ην πέξαο ησλ
εθδειψζεσλ, κφλνλ θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο ησλ δηνξγαλσηψλ κε ηελ αξκφδηα
Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο θαη θαηαβνιήο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ηέινπο, φπσο απηφ
θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνξξίκκαηα, πξέπεη λα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε
κέζα κεραληθήο απνθνκηδήο ή νη ππεχζπλνη λα ηα ζπζθεπάδνπλ θαηάιιεια θαη λα ηα
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ηνπνζεηνχλ ζε ζεκεία πνπ ππνδεηθλχεη ε αξκφδηα Τπεξεζία. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε
δηάζεζε ζηνπο ρψξνπο ησλ εθδειψζεσλ μερσξηζηψλ ρξσκαηηζηψλ θάδσλ γηα
εμππεξέηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα ρξψκαηα θαη νη ελδείμεηο ησλ θάδσλ ζα είλαη
ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζηνλ Γήκν.
Β) ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ιήςεο εθηάθησλ κέηξσλ, γηα ιφγνπο δεκφζηαο
ηάμεο ή γεληθά δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (ΘΓΑΤ,
ΚΑΤ, ΥΤΣΤ θιπ), ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα ηξνπνπνηεί ή θαη δηαθφπηεη κεξηθά ή
ζπλνιηθά ηα πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο, κέρξηο φηνπ αξζνχλ ηα έθηαθηα κέηξα ή
επαλαιεηηνπξγήζνπλ νη ρψξνη δηάζεζεο.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν Γήκνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνπο δεκφηεο κε
θάζε πξφζθνξν κέζν (π.ρ. δεκνζίεπζε ζηα ΚΚΔ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θιπ)
θαη ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επηβάξπλζεο ηεο πγείαο
ησλ πνιηηψλ, ελψ παξάιιεια δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ησλ θαηνίθσλ λα κελ
ελαπνζέηνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ: ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΝΙΗΡΥΛ

ΑΟΘΟΝ 8: πνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά κε νγθψδε δεκνηηθά
(αζηηθά) απνξξίκκαηα.
8.1 Σα εζσηεξηθά κε νγθψδε απνξξίκκαηα (θαη γηα φζα βέβαηα απφ απηά δελ
εθαξκφδεηαη ε εηδηθή δηαρείξηζε ησλ επφκελσλ άξζξσλ 9 θαη 10 ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ) πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη θαη λα ηνπνζεηνχληαη πξνο απνθνκηδή ζηνπο
θαηάιιεινπο θάδνπο απφ ηνπο ππεχζπλνπο θαζαξηφηεηαο, κε απζηεξή ηήξεζε ησλ
θαλφλσλ πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
8.2
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ νη ππεχζπλνη
θαζαξηφηεηαο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ,
ππνρξενχληαη:
α) Λα γλσξίδνπλ θαη λα ηεξνχλ ην θαζνξηζκέλν πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
απνθνκηδή απνξξηκκάησλ.
β) Λα εθαξκφδνπλ ην πξφγξακκα θαζνιηθήο δηαινγήο ζηε πεγή θαηά ξεχκαηα ησλ
απνξξηκκάησλ, φπσο αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 5 ηνπ Θαλνληζκνχ. Λα
δηαρσξίδνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο θαηά ξεχκα δηαινγήο θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ
ζηνπο αληίζηνηρνπ ρξψκαηνο θάδνπο (πνπ έρνπλ δηαηεζεί απφ ην Γήκν), θαιά
θιεηζκέλνπο έηζη ψζηε λα απνθιείεηαη ε δηαξξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ.
Σα απνξξίκκαηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ πγξά απφβιεηα γηα λα κελ
δεκηνπξγνχλ ξχπαλζε, δπζνζκία θαη κφιπλζε. Σν βάξνο θάζε ζπζθεπαζίαο
απνξξηκκάησλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα είθνζη (20) θηιά.
γ) Λα ελαπνζέηνπλ ηνπο παξαπάλσ θάδνπο ζηα πξνθαζνξηζκέλα πιεζηέζηεξα ζεκεία
έμσ απφ ηελ νηθία ή ηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε ηνπο, ην πνιχ κηα ψξα πξηλ απφ
ηελ θαζνξηζκέλε ψξα δηέιεπζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ απφ ηελ πεξηνρή
ηνπο, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απνθνκηδή γίλεηαη λχρηα, φρη πξηλ ηηο 21:00 κ.κ.
Όηαλ δελ είλαη πξνγξακκαηηζκέλν δξνκνιφγην απνξξηκκαηνθφξνπ γηα ηελ
επφκελε, νη θάηνηθνη νθείινπλ λα θξαηήζνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζηνλ εζσηεξηθφ
ηνπο ρψξν θαη λα απνζέζνπλ ηνπο θάδνπο ην πξψην επφκελν θαηάιιειν βξάδπ.
Δπηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο απφζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ φζν γίλεηαη πην αξγά
ην βξάδπ ψζηε λα παξακέλνπλ νη θάδνη θαη ε πφιε θαζαξή. Ηδηαίηεξα ηα

[40]

ΑΔΑ: 7ΕΨ7Ω1Ν-Τ2Ξ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
θαηαζηήκαηα λπρηεξηλήο δηαζθέδαζεο νθείινπλ λα απνζέηνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο
θαηά πξνηίκεζε πξνο ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
- ε πεξίπησζε πνπ ν πιεζηέζηεξνο θνηλφρξεζηνο θάδνο είλαη ζπγθπξηαθά γεκάηνο
ελψ νη επφκελνη πιεζηέζηεξνη δελ είλαη γεκάηνη, ν θάηνρνο ησλ απνξξηκκάησλ πξέπεη
λα ηα κεηαθέξεη θαη λα ηα απνζέζεη ζε έλαλ απφ ηνπο επφκελνπο πιεζηέζηεξνπο
άδεηνπο.
- Απνξξίκκαηα πνπ δελ είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπο ιφγσ δπζθνιίαο πξνζέγγηζεο
ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ (ζηελφο δξφκνο, αδηέμνδν), κε επζχλε ησλ θαηφρσλ ηνπο,
κεηαθέξνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζηνλ πιεζηέζηεξν θνηλφρξεζην θάδν ή ζεκείν
απνθνκηδήο.
- ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία δελ είλαη δπλαηή ε απνθνκηδή ησλ
απνξξηκκάησλ, κεηά απφ πξνθνξηθή ή γξαπηή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, ηα
απνξξίκκαηα παξακέλνπλ κέζα ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο κε επζχλε ησλ θαηφρσλ ηνπο.
δ) Οη ππεχζπλνη θξνληίδνπλ επίζεο γηα ηελ άκεζε επηζηξνθή ησλ θάδσλ ζηνλ
ηδησηηθφ ρψξν ηνπνζέηεζεο, κεηά ην πέξαο ηεο απνθνκηδήο ή ην αξγφηεξν ην
επφκελν πξσί (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απνθνκηδή γίλεηαη λχρηα).
8.3 ηηο πεξηνρέο φπνπ εθαξκφδεηαη πξφγξακκα κεραληθήο απνθνκηδήο
απνξξηκκάησλ, νη θάδνη, νη ζπκπηεζηέο θαη θάζε άιιν κέζν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο
απνξξηκκάησλ, ηνπνζεηνχληαη ζε θαζνξηζκέλεο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε
κειέηε ηεο Τπεξεζίαο Θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία είλαη θαη ε κφλε αξκφδηα γηα
ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ κνλίκσλ ή πξνζσξηλψλ ζέζεσλ.
Οη θάδνη ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη
απαγνξεχεηαη απζηεξά ε κεηαηφπηζή ηνπο.
Θάζε παξεκπφδηζε ηνπνζέηεζεο, θαηαζθεπήο εζνρψλ, ηνπνζέηεζεο πξνζηαηεπηηθψλ
κέζσλ, κεηαθίλεζε ησλ θάδσλ κεραληθήο απνθνκηδήο θαη κηθξναπνξξηκκάησλ θαη
απζαίξεηε αθαίξεζε πξνζηαηεπηηθψλ «Π», θαζψο θαη εζθεκκέλε θζνξά ησλ
παξαπάλσ κέζσλ, απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή ή ηξηπιαζηάδεηαη ζε θάζε
πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο έηνπο απφ ηελ πξνεγνχκελε
(δεχηεξε) παξάβαζε.
8.4 ηηο πεξηνρέο φπνπ νη ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή κεραληθήο
απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη ρξήζε θάδσλ, νη παξαπάλσ ππεχζπλνη ππνρξενχληαη
λα ελαπνζέηνπλ ηα ζηεξεά απφβιεηα ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο πνιχ θαιά θιεηζκέλνπο,
ψζηε λα απνθιείεηαη ε δηαξξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη λα ηνπο ηνπνζεηνχλ
εκπξφο απφ ηελ θαηνηθία ή επηρείξεζή ηνπο ην πνιχ κία ψξα πξηλ απφ ηε
δηέιεπζε ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
απνθνκηδή γίλεηαη λχρηα, φρη πξηλ ηηο 21:00 κ.κ.
Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε απνξξηκκάησλ έμσ απφ μέλε ηδηνθηεζία ή ην
θξέκαζκα ηνπο ζε δέληξα, θνιψλεο ή νπνπδήπνηε αιινχ, θαζψο θαη ε ξίςε ηνπο ζην
δξφκν ή ην πεδνδξφκην απφ νπνηνδήπνηε χςνο.
Γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν πνπ
δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή ηξηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο έηνπο απφ ηελ πξνεγνχκελε, δεχηεξε
δηαβεβαησκέλε παξάβαζε.
8.5 Γηα ιφγνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ
πξνάζπηζε ηεο αηζζεηηθήο ηεο πφιεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,
απαγνξεχεηαη:
α) Ζ ηνπνζέηεζε απνξξηκκάησλ έμσ απφ ηνπο θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο ή
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άιισλ κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο.
β) Ζ ηνπνζέηεζε απνξξηκκάησλ έμσ απφ μέλε ηδηνθηεζία ζε λεζίδεο, πιαηείεο,
πάξθα, πεδφδξνκνπο, νηθφπεδα, άιζε ή ην θξέκαζκα απηψλ ζηα δέλδξα, ηηο
θνιφλεο ή νπνπδήπνηε αιινχ θαζψο θαη ε ξίςε ηνπο ζην δξφκν ή ην πεδνδξφκην
απφ νπνηνδήπνηε χςνο.
γ) Ζ ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ ρσξίο ηελ απαηηνχκελε θαηάιιειε ζπζθεπαζία.
δ) Ζ ηνπνζέηεζε εληφο ησλ θάδσλ καγεηξηθψλ ή κεραληθψλ ειαίσλ κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν ή κέζν.
ε) Ζ ξίςε καγεηξηθψλ ή κεραληθψλ ειαίσλ επί ηνπ νδνζηξψκαηνο, ησλ πεδνδξνκίσλ ή
άιισλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Σα καγεηξηθά ή κεραληθά έιαηα επηβάιιεηαη λα
παξαδίδνληαη ζε εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα αλαθχθισζεο ζχκθσλα κε ηνλ λ.
2939/2001.
Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ καγεηξηθψλ ή κεραληθψλ ειαίσλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα
ζην άξζξν 10.7 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Γηα θάζε παξάβαζε απηήο ηεο δηάηαμεο ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή
ηξηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο
έηνπο απφ ηελ πξνεγνχκελε, δεχηεξε δηαβεβαησκέλε παξάβαζε.
8.6 Ηδηψηεο ή επηρεηξήζεηο, πνπ δηαηεξνχλ δηθά ηνπο κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο
απνξξηκκάησλ (θάδνπο, ζπκπηεζηέο, θαιάζηα θ.ι.π.), ηα νπνία βξίζθνληαη ζε
θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο αθάιππηνπο ρψξνπο, νθείινπλ λα ηα δηαηεξνχλ θαζαξά
θαη λα πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ απφ θηλδχλνπο δηαξξνήο ή δηαζπνξάο
απνβιήησλ.
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ
παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή
ηξηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο
έηνπο απφ ηελ πξνεγνχκελε, δεχηεξε δηαβεβαησκέλε παξάβαζε.
8.7 Γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ρνλδξεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο,
super market, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θ.α. πνπ παξάγνπλ κεγάιν φγθν ζηεξεψλ
απνβιήησλ, ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηή ε ζπκπίεζε, νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα
έρνπλ πξνεγνπκέλσο ειαρηζηνπνηήζεη κε ζπκπίεζε ή άιιν πξφζθνξν ηξφπν
(πεξίδεζε θ.ι.π.) ηνλ φγθν ησλ θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαη ζπζθεπαζηψλ πνπ
ελαπνζέηνπλ πξνο απνθνκηδή.
Δάλ ζηελ πεξηνρή δελ εθαξκφδεηαη κεραληθή απνθνκηδή ή ν φγθνο ησλ
απνξξηκκάησλ ππεξβαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πξνζσξηλψλ κέζσλ, νη ππεχζπλνη
ππνρξενχληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο λα
ελαπνζέηνπλ ηα ζηεξεά απφβιεηα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 3
ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
ε βάξνο ησλ παξαβαηψλ ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη αλάινγα κε ηνλ
φγθν ησλ απνξξηκκάησλ πξφζηηκν πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή
ηεηξαπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο
έηνπο απφ ηελ πξνεγνχκελε, δεχηεξε δηαβεβαησκέλε παξάβαζε.
8.8 Σα απνξξίκκαηα απφ ηελ θνπδίλα εζηηαηνξίσλ, καγεηξείσλ, θαθελείσλ, νπδεξί,
ςεηνπσιείσλ, fast food ή θάζε άιιεο εθκεηάιιεπζεο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ θνξέα
πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα εζηίαζεο θαη ζίηηζεο, πξηλ ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο θάδνπο,
πξέπεη λα έρνπλ ζηξαγγηζηεί επηκειψο.
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ
παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή
ηξηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο
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έηνπο απφ ηελ πξνεγνχκελε, δεχηεξε δηαβεβαησκέλε παξάβαζε.
8.9 Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε, απφξξηςε ή πξνζσξηλή απνζήθεπζε απνξξηκκάησλ,
έζησ θαη κε ηε ζσζηή ζπζθεπαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπο ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, κέζα ζε νηθφπεδα ή ζε αθάιππηνπο ρψξνπο πνπ δελ
είλαη άκεζα νξαηνί ή πξνζβάζηκνη απφ ηα ζπλεξγεία ηεο Τπεξεζίαο Θαζαξηφηεηαο.
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ
παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
8.10 Ο Γήκνο πάξηεο πξνσζεί πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο θαη δηαινγήο (ραξηί,
γπαιί, κεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο απφ ζίδεξν θαη αινπκίλην, πιαζηηθά, ελδχκαηα,
ππνδήκαηα θ.α.). Δλεκεξψλεη, επαηζζεηνπνηεί θαη ελεξγνπνηεί ηνπο πνιίηεο γηα ηελ
ππνρξέσζε λα ζπκβάιινπκε φινη καο ζηελ θαιχηεξε πινπνίεζε απηψλ ησλ
πξνγξακκάησλ. Απαγνξεχεηαη λα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο
νηηδήπνηε πέξα απφ ηα αλαθπθιψζηκα απηά πιηθά.
8.11 Σα αλαθπθιψζηκα πιηθά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξέπεη λα είλαη πνιχ
θαιά ζπζθεπαζκέλα, ζπκπηεζκέλα θαη δεκέλα, ψζηε λα θαηαιακβάλνπλ ηνλ ειάρηζην
δπλαηφ φγθν, λα πξνθαινχλ ηε κηθξφηεξε δπλαηή αηζζεηηθή φριεζε θαη λα κε
δηαζθνξπίδνληαη.
8.12 Σα αλαθπθιψζηκα πιηθά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κε ηελ παξαπάλσ
ζπζθεπαζία πξέπεη λα εθηίζεληαη γηα απνθνκηδή κφλν κεηά ηε ιήμε ηνπ πξσηλνχ ή
απνγεπκαηηλνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ ηεο ηνπηθήο
αγνξάο.
8.13 Τιηθά ζπζθεπαζίαο εκπνξεπκάησλ ή αλαθπθιψζηκα πιηθά κε νπνηαδήπνηε
ζπζθεπαζία, απαγνξεχεηαη λα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηνπο θάδνπο κεραληθήο
απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, θαζψο απηά ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ηνπο πεξηνξίδνπλ
ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ θάδσλ. Οη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο
ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ φγθν ζηα πάζεο θχζεο απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο πνπ
ηνπνζεηνχληαη πξνο απνθνκηδή (ραξηνθηβψηηα, μπινθηβψηηα θ.α.) δηά ηεο ζπκπηέζεσο
ή άιινπ ηξφπνπ (πεξηδέζεσο). ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο
επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε
πεξίπησζε ππνηξνπήο ή ηξηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο έηνπο απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάβαζε.
8.14 ηηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ θάδνη κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ηα
εζσηεξηθά κε νγθψδε απνξξίκκαηα (εθηφο ησλ ραξηνθηβσηίσλ θαη ινηπψλ πιηθψλ
ζπζθεπαζίαο) κε ηε ζπζθεπαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κφλν κέζα ζηνλ πιεζηέζηεξν πξνο ηελ
ηδηνθηεζία πνπ ηα παξάγεη θάδν.
8.15 Οη ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ πξέπεη λα αδεηάδνληαη πξηλ ηνπνζεηεζνχλ κέζα
ζηνπο θάδνπο κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ζην θαπάθη ηνπ θάδνπ λα μαλαθιείλεη νκαιά
κεηά ηε ρξήζε. Όηαλ θάπνηνο θάδνο κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ γεκίζεη θαη
δελ κπνξεί λα δερζεί άιιεο πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ, ηφηε νη ζαθνχιεο ησλ
απνξξηκκάησλ πνπ δελ ρσξνχλ πιένλ ζ΄ απηφλ δελ πξέπεη λα εγθαηαιείπνληαη ζην
πεδνδξφκην ή ην νδφζηξσκα, δίπια ή έμσ απφ ηνλ θάδν, αιιά λα κεηαθέξνληαη θαη
λα θπιάζζνληαη ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο, φπνπ δελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα θαη
δελ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζε θαηνηθίδηα δψα (π.ρ. βεξάληεο, απιέο, ππφγεηα,
εηδηθνχο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο).
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8.16 Σα πξντφληα πεξηπνίεζεο θήπσλ θαη νηθνπεδηθψλ εθηάζεσλ (δει. θχιια, μεξά
άλζε, ππφινηπα θαζαξηζκνχ θήπσλ, γθαδφλ, θ.α.) δελ παξαιακβάλνληαη απφ ην
ζχζηεκα απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ.
Οη ππφρξενη παξαγσγνί ηνπο νθείινπλ είηε λα ηα δηαρεηξηζηνχλ νη ίδηνη κέζα
ζηνλ θήπν ή ην θηήκα ηνπο (θνκπνζηνπνίεζε θιπ), είηε αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία
πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 6.2 ηνπ Θαλνληζκνχ δει.:
α) Σα παξαπάλσ απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη κε ίδηα κέζα θαη έμνδα ηνπ εθάζηνηε
ππφρξενπ ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο απφ ην Γήκν ρψξνπο ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ
(Πξάζηλα ζεκεία) πξνο απνθνκηδή-δηάζεζε.
β) ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ παξαγσγνχ ησλ αλσηέξσ απνξξηκκάησλ λα
κεηαθέξεη κε ίδηα κέζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία απνθνκηδήο νγθσδψλ
απνξξηκκάησλ (άξζξν 6.2 ηνπ Θαλνληζκνχ).
Τπφινηπα ρψκαηνο, θνπξνρψκαηνο, κπάδα, αδξαλή πιηθά θιπ, ζεσξνχληαη εηδηθά
απνξξίκκαηα θαη απνκαθξχλνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο ππεχζπλνπο κε ηελ
πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία (άξζξν ….) Απαγνξεχεηαη ε αλάκημε ηνπο κε ηα νηθηαθά
απνξξίκκαηα.
8.17 Γηα ηα εζσηεξηθά νγθψδε απνξξίκκαηα (θαη γηα φζα βέβαηα απφ απηά δελ
εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά εηδηθή δηαρείξηζε, ζχκθσλα κε ηα επφκελα άξζξα ηνπ
θαλνληζκνχ απηνχ), αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν
6.2 ηνπ Θαλνληζκνχ.
ε αληίζεηε πεξίπησζε ε απφξξηςε νγθσδψλ απνξξηκκάησλ ζεσξείηαη αλεμέιεγθηε
απφξξηςε απνβιήησλ θαη ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν, θπκαηλφκελν θαηά πεξίπησζε.

ΑΟΘΟΝ 9: πνρξεψζεηο ππεπζχλσλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ (ηα νπνία δελ
εληάζζνληαη
ζε
αμηνπνίεζε
απνξξηκκάησλ
κέζσ
ηεο
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο)
Γηα ηα εηδηθά απνξξίκκαηα, ηα νπνία δελ εληάζζνληαη, ηνπιάρηζηνλ αθφκα, ζηελ
αμηνπνίεζε απνξξηκκάησλ κέζσ ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζήο ηνπο, θαηά πεξίπησζε
ηζρχεη:
9.1 Απφβιεηα βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ θαη
άιισλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαζψο θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ.
Σα απφβιεηα απφ ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο (εηδηθά απνξξίκκαηα άξζξνπ 3.2
παξ. α ηνπ θαλνληζκνχ), είλαη απφβιεηα επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ην
ιφγν απηφ δελ εληάζζνληαη, ιφγσ θπξίσο ηεο ζχζηαζήο ηνπο, ζηα αζηηθά
απνξξίκκαηα, ε ζπιινγή ησλ νπνίσλ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ. πλεπψο ε
δηαρείξηζή ηνπο απνηειεί ππνρξέσζε ησλ παξαπάλσ επηρεηξήζεσλ κέζα ζηα πιαίζηα
ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
Παξά ηαχηα φκσο, ν Γήκνο κπνξεί λα εμεηάδεη αηηήκαηα δηαρείξηζεο ηέηνησλ
απνβιήησλ ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζχζηαζή ηνπο αιιά θαη νη πνζφηεηέο
ηνπο είλαη ζπκβαηέο κε ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ.
ε απηή ηελ πεξίπησζε νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα κεηαθέξνπλ ηα απφβιεηά
ηνπο κε δηθά ηνπο κέζα ζην ρψξν ππνδνρήο απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ αθνχ
πξνεγνπκέλσο έρνπλ θαηαβάιεη ζην Γήκν ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε δαπάλε πνπ
ζα ππνβιεζεί ν Γήκνο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο δελ έρεη
ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ησλ παξαπάλσ επηρεηξήζεσλ, απηέο
πξέπεη λα ηα απνκαθξχλνπλ κε λφκηκα αδεηνδνηεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη κεραληθά
κέζα γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ηα αληίζηνηρα εθ ηνπ λφκνπ έγγξαθα παξαζηαηηθά.
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Τπνρξενχληαη φκσο κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο, λα θξαηνχλ ηα απνξξίκκαηά
ηνπο εηδηθά ζπζθεπαζκέλα ζηα πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κελ ηα εθζέηνπλ
ζην πεδνδξφκην ή ζε άιιν δεκφζην ρψξν.
ε φζνπο δελ εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο απηέο ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν, αλάινγα κε
ηνλ φγθν θαη βάξνο ησλ απνξξηκκάησλ.
9.2 Εσηθά ππνπξντφληα
Σα ζθαγεία, πηελνζθαγεία, εξγαζηήξηα θνπήο θξέαηνο, αιιαληνπνηεία, θξενπσιεία
θαη ηρζπνπσιεία, είηε ιεηηνπξγνχλ σο αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο είηε κέζα ζε
πνιπθαηαζηήκαηα, αιιά αθφκα θαη φζνη δελ είλαη επαγγεικαηίεο ησλ παξαπάλσ
θιάδσλ αιιά απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο παξάγνληαη δσηθά ππνπξντφληα,
παξάγνληαη δειαδή ππνπξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο ηα νπνία δελ θαηαλαιψλνληαη
απφ ηνλ άλζξσπν φπσο δέξκαηα, ζπιάγρλα, νζηά, ιίπνο, λεχξα θιπ, (εηδηθά
απνξξίκκαηα άξζξνπ 3.2 παξ. α ηνπ θαλνληζκνχ), πξέπεη ηα ππνπξντφληα απηά λα ηα
ζπιιέγνπλ ρσξηζηά απφ ηα ινηπά απνξξίκκαηα θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ
αδξαλνπνίεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θνηλνηηθνχ Θαλνληζκνχ 1069/2009
(ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009, πεξί
πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ γηα δσηθά ππνπξντφληα θαη παξάγσγα πξντφληα πνπ δελ
πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν) θαη ηνπ Π.Γ. 211/2006 ή κε
νπνηαδήπνηε κειινληηθή ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ.
πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο, φινη νη πξναλαθεξφκελνη
παξαγσγνί δσηθψλ ππνπξντφλησλ ππνρξενχληαη:
- Λα θαηαγξάθνπλ θαζεκεξηλά ηηο παξαγφκελεο πνζφηεηεο δσηθψλ ππνπξντφλησλ.
- Λα εμαζθαιίδνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξαπάλσ Θαλνληζκνχ.
- Λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απνζήθεπζή ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ ΠΓ
211/2006.
- Λα ηεξνχλ κεηξψν απνζηνιψλ θαη αξρείν ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 9 θαη 12 ηνπ Π.Γ. 211/2006.
- Λα κελ απνξξίπηνπλ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηα παξαγφκελα δσηθά ππνπξντφληα
ηνπο ζηνπο θάδνπο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ.
Ζ ζπκκφξθσζε ησλ παξαγσγψλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ κε ηηο πξναλαθεξζείζεο
ππνρξεψζεηο ηνπο γίλεηαη κε δηθή ηνπο επζχλε θαη δαπάλε ελψ ε δηαρείξηζε ησλ
ππνπξντφλησλ απηψλ κπνξεί λα κελ ζηακαηά ζηελ αδξαλνπνίεζε αιιά λα αθνινπζεί
θαη αμηνπνίεζή ηνπο, ζχκθσλε κε ηε λνκνζεζία, γηα ηε δεκηνπξγία δσνηξνθψλ
ζαξθνθάγσλ δψσλ (αμηνπνίεζε κέζσ ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ εηδηθψλ
απηψλ απνξξηκκάησλ).
ε φζνπο δελ εθαξκφδνπλ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο επηβάιιεηαη πξφζηηκν, θπκαηλφκελν
αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ην επαλαιακβαλφκελν ηεο πξάμεο.
9.3 Ξξντφληα εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ.
Σα πξντφληα θαη πιηθά πξνεξρφκελα απφ εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο θαη γεληθά
νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ((εηδηθά απνξξίκκαηα άξζξνπ 3.2 παξ. γ ηνπ θαλνληζκνχ) δει.
κπάδα θαη άιια αδξαλή πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο,
αλαθαηλίζεηο νηθνδνκψλ, θιπ κεηαθέξνληαη κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ
ππεχζπλνπ εξγαζηψλ ζε ρψξνπο εηδηθά αδεηνδνηεκέλνπο γηα ηελ πξνζσξηλή
απνζήθεπζε ή/θαη επεμεξγαζία ηνπο ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ ΘΤΑ
36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΘ 1312/Β΄/24-8-2010) κε ζέκα: «Κέηξα, φξνη θαη
πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο,
θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΘΘ)»
Τπνρξεσηηθά ηα απφβιεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο απνζεθεχνληαη
πξνζσξηλά ζε εηδηθνχο θάδνπο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ρχδελ
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απφξξηςε ησλ απνβιήησλ απηψλ. Γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δεκνηηθνχ θνηλφρξεζηνπ
ρψξνπ απφ ηνπο θάδνπο απφξξηςεο ΑΔΘΘ νη ππεχζπλνη ππνρξεψλνληαη λα ιάβνπλ ηε
ζρεηηθή άδεηα απφ ην Γήκν. ε πεξίπησζε απζαίξεηεο απφξξηςεο νη ππεχζπλνη
ππνρξεψλνληαη λα απνδψζνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 26 παξ. 5 ηνπ Λφκνπ
1828/89 κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην αξ.6 ηνπ Λ. 1900/90, θαζψο θαη εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην Λ. 4042/2012 (ΦΔΘ 24/Α΄/13-2-2012):
«Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο –Δλαξκφληζε µε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΘ Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ –Δλαξκφληζε µε ηελ Οδεγία
2008/98/ΔΘ – Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο
Αιιαγήο».
Δπηπιένλ κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν θπκαηλφκελν γηα θάζε
παξάβαζε.
9.4 Δγθαηαιειεηκκέλα απηνθίλεηα, κεραλήκαηα θ.η.ι.
Όια ηα εγθαηαιειεηκκέλα απηνθίλεηα κεραλήκαηα νρήκαηα πνπ βξίζθνληαη
ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο (Ο.Σ.Θ.Ε.) θιπ ((εηδηθά απνξξίκκαηα άξζξνπ 3.2
παξ. δ ηνπ Θαλνληζκνχ), απνζχξνληαη ζπκθσλά κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα
λνκνζεζία θαη κεηαθέξνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο ζε εηδηθνχο ρψξνπο γηα
δηάιπζε. Οη ηδηνθηήηεο ηνπο απαγνξεχεηαη λα ηα εγθαηαιείπνπλ ζηνπο δξφκνπο θαη
ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ.
Ο Γήκνο πάξηεο έρεη ζπκβιεζεί κε ηελ «ΔΓΟΔ» (Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε
Ορεκάησλ Διιάδνο - αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία) θαη εθαξκφδεη ηελ ζρεηηθή
λνκνζεζία νρεκάησλ ηέινπο θχθινπ δσήο.
Σα ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ, νρεκάησλ ελ γέλεη
θ.ι.π. ή ηκεκάησλ απηψλ, σο θαη ησλ ηξνρφζπηησλ, ζθαθψλ θαη κεραλεκάησλ
γεληθά, ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 116/2004 (ΦΔΘ 81/Α΄/5-3-2004) γηα
ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2939/2001 (ΦΔΘ 79/Α΄/6-8-2001) «πζθεπαζίεο
θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ – ίδξπζε Δζληθνχ
Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη άιισλ Πξντφλησλ
(ΔΟΔΓΑΠ) θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
Κε ηηο δηαηάμεηο απηέο ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο αληηκεησπίδνληαη
σο ζηεξεά απφβιεηα, ε πεξηζπιινγή ησλ νπνίσλ θαηαηείλεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ.
Οη ελ ιφγσ δηαηάμεηο έρνπλ σο αθνινχζσο:
1. Δγθαηαιειεηκκέλν φρεκα ζεσξείηαη:
Α) Δθείλν πνπ εγθαηαιείπεηαη ζε δεκφζηνπο ή δεκνηηθνχο δξφκνπο ζηνπο νπνίνπο
απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ.
Β) Δθείλν πνπ εγθαηαιείπεηαη ζε άιινπο δεκφζηνπο ή δεκνηηθνχο, θνηλνρξήζηνπο ή
κε ρψξνπο θαη νδνχο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ 90 εκέξεο.
Γ) Δθείλν πνπ εγθαηαιείπεηαη ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε
ζπγθαηάζεζε ηνπ θπξίνπ ή λνκέα ηνπ ρψξνπ.
Γ) Δθείλν πνπ απνηειεί γεληθφ θίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα
ησλ θαηνίθσλ.
2. Γηα ηε ζπιινγή ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ ηεξείηαη ε αθφινπζε
δηαδηθαζία:
α) Ζ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ εληνπίδεη ηα εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα θαη
επηθνιιά ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ νρήκαηνο, εηδηθφ απηνθφιιεην, πνπ ραξαθηεξίδεη
απηφ σο εγθαηαιειεηκκέλν.
Κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ επηθφιιεζε ε ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ελεκεξψλεη ηηο
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Τπεξεζίεο Αζθαιείαο γηα δηελέξγεηα έξεπλαο πξνο εμαθξίβσζε πεξίπησζεο θινπήο,
ππεμαίξεζεο ή εκπινθήο ζε εγθιεκαηηθή πξάμε.
Οη Τπεξεζίεο Αζθαιείαο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψζνπλ ην Γήκν, γηα ηα
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο.
Κέζα ζε 45 εκέξεο απφ ηελ επηθφιιεζε ηνπ απηνθφιιεηνπ, εάλ ην φρεκα δελ
απνζπξζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ, πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ νηθείνπ Γήκνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ηα εγθαηαιεηκκέλα νρήκαηα θέξνπλ πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, ν
Γήκνο ππνρξενχηαη πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν λα
αλαδεηήζεη επηπιένλ, εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ επηθφιιεζε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο,
κέζσ ηνπ Αξρείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Κεηαθνξψλ ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ησλ
ηδηνθηεηψλ, θαζψο επίζεο λα ελεκεξψζνπλ θαη ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΘΔΠΤΟ).
Όηαλ ην εγθαηαιειεηκκέλν φρεκα πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή ηνπ Γήκνπ, ν Γήκνο
ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην φρεκα ζε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ζπιινγήο ηεο
πεξηνρήο ηνπ, ην νπνίν δέρεηαη απηφ δσξεάλ.
Σα εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα παξακέλνπλ ζην ζεκείν ζπιινγήο γηα 10 εκέξεο απφ
ηελ εκέξα πεξηζπιινγήο ηνπο. Δάλ κέζα ζην δηάζηεκα απηφ ην φρεκα αλαδεηεζεί
απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ, ηφηε παξαδίδεηαη ζε απηφλ αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαβάιιεη
ηε δαπάλε απνκάθξπλζεο θαη απνζήθεπζεο. Δάλ ην φρεκα δελ αλαδεηεζεί
πξνσζείηαη πξνο ηεκαρηζκφ. Δάλ πξφθεηηαη γηα φρεκα πνπ θέξεη άδεηα θαη πηλαθίδεο
θπθινθνξίαο, απηέο θαηαηίζεληαη απφ ην Γήκν ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Κεηαθνξψλ
θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.
Ορήκαηα ή κεραλήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, πξηλ ηελ ιήμε
ηεο πξνζεζκίαο, ζε παξαθείκελε ζέζε, ζηελ ίδηα επξχηεξε πεξηνρή ζεσξείηαη φηη
ζπκπιήξσζαλ ηνλ ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο θαηαγξαθήο θαη
απνζχξνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ.
ε θάζε πεξίπησζε ε εγθαηάιεηςε νρήκαηνο ή κεραλήκαηνο επί ηνπ νδνζηξψκαηνο ή
ζε άιιν δεκφζην ή δεκνηηθφ θνηλφρξεζην ρψξν, ζε αθάιππηε μέλε ηδηνθηεζία, πάξθν,
ιφθν θ.ι.π. απνηειεί θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, νπφηε ηζρχνπλ νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 1080/80 θαη επηβάιιεηαη επηπιένλ δηνηθεηηθφ
πξφζηηκν, θπκαηλφκελν αλάινγα κε ην είδνο ησλ νρεκάησλ (επηβαηηθά,
κνηνζηθιέηεο, θνξηεγά θ.α., θάζε είδνπο κεραλέο, αλάινγα κε ηνλ φγθν, ην βάξνο
θαη ην σθέιηκν θνξηίν ηνπο).
9.5 Απφβιεηα δψσλ ζπληξνθηάο.
Οη ηδηνθηήηεο ζθχισλ θιπ δψσλ ζπληξνθηάο πξέπεη, πέξα απφ ηνλ εκβνιηαζκφ ησλ
δψσλ ηνπο, λα ιακβάλνπλ θάζε πξφλνηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαζαξηφηεηαο
ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπο νπνίνπο ηα δψα απηά ξππαίλνπλ κε ηα απνξξίκκαηά
ηνπο, ηα νπνία ζεσξνχληαη εηδηθά απνξξίκκαηα (άξζξν 3.2 παξ. ε ηνπ θαλνληζκνχ).
πγθεθξηκέλα πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηα δψα ηνπο θαηά ηελ έμνδν ησλ
ηειεπηαίσλ απφ ηηο θαηνηθίεο, ηα θαηαζηήκαηα θιπ ρψξνπο φπνπ απηά δνπλ, λα ηα
επνπηεχνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο βφιηαο ηνπο θαη λα θαζαξίδνπλ ηνπο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο πφιεο απφ ηα ζηεξεά απνξξίκκαηά ηνπο. Γηα ην ζθνπφ
απηφ νη ηδηνθηήηεο ηνπο πξέπεη ζηε δηάξθεηα ηεο βφιηαο ησλ δψσλ ηνπο, λα θέξνπλ
πάληνηε καδί ηνπο κηθξή ζαθνχια ζηελ νπνία θαη ζπιιέγνπλ ηα ηπρφλ ζηεξεά
απνξξίκκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ζπζηήκαηνο κηθξήο ζθνχπαο-θαξαζηνχ ή έζησ κε
ηε βνήζεηα θνηλνχ ραξηηνχ. Ζ ζαθνχια απηή ζα απνηίζεηαη ζηνπο ΘΑΦΔ θάδνπο ηνπ
Γήκνπ.
Κφλνλ κε ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο επηηξέπεηαη ε βφιηα ησλ δψσλ ζπληξνθηάο
ζηα πάξθα, ζηηο πιαηείεο, ζηνπο δξφκνπο, ζηα πεδνδξφκηα θιπ θνηλφρξεζηνπο
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ρψξνπο ηεο πφιεο.
Απαγνξεχεηαη φκσο απζηεξά ε βφιηα ησλ δψσλ απηψλ ζηνπο ρψξνπο ησλ
παηδηθψλ ραξψλ, αθφκα θαη κε ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνυπνζέζεηο, γηα λα
απνθεπρζεί ε ξχπαλζε ησλ ρψξσλ απηψλ απφ ηα πγξά απφβιεηά ηνπο ηα νπνία δελ
είλαη δπλαηφλ λα ζπιιεγνχλ θαη λα επηδησρζεί έηζη ε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ
κηθξψλ παηδηψλ.
ε φζνπο δελ εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο απηέο, ν Γήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν γηα
θάζε κία παξάβαζε, ην νπνίν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή
ηξηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο
έηνπο απφ ηελ πξψηε βεβαησκέλε παξάβαζε.

ΑΟΘΟΝ 10: πνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα αμηνπνίεζε απνξξηκκάησλ κέζσ
ηεο
ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζήο
ηνπο
(επαλαρξεζηκνπνίεζε,
αλαθχθισζε, αμηνπνίεζε)
Οη θάηνηθνη θαη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη
κε ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην Γήκν θαη ηηο ζπκθσλίεο κε ηα ζπιινγηθά
ζπζηήκαηα, γηα θαζέλα απφ ηα δηαθνξεηηθά ξεχκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο
απνξξηκκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ πφιε. Αλαιπηηθά:
10.1 Αλαθπθιψζηκα -ιηθά ζπζθεπαζίαο (άξζξν 3.4 ηνπ Θαλνληζκνχ),
Ο Γήκνο πάξηεο εθαξκφδεη νινθιεξσκέλν πξφγξακκα δηαρείξηζεο ησλ δεκνηηθψλ
(αζηηθψλ) απνξξηκκάησλ, κε δηαινγή ζηελ πεγή ζε έμη ξεχκαηα γηα ηελ
αλαθχθισζε θαη αλάθηεζε πξψησλ πιψλ.
Ζ δηαδηθαζία δηαινγήο θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ππεπζχλσλ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν
5 ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.
10.2 Απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (Α.Ζ.Ζ.Δ.).
Οη θάηνηθνη επίζεο πξέπεη λα ζπιιέγνπλ ρσξηζηά ηα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (Α.Ζ.Ζ.Δ.) (εηδηθά απνξξίκκαηα άξζξνπ 3.2 παξ. β ηνπ
Θαλνληζκνχ),, δειαδή ηα παιηά πιπληήξηα, ςπγεία, θνπδίλεο, θιηκαηηζηηθά, ειεθηξηθά
ζψκαηα ζέξκαλζεο, ηειενξάζεηο, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, θσηνηππηθά, θαμ,
ειεθηξηθνχο ιακπηήξεο, ξαδηφθσλα, ειεθηξηθά ζίδεξα, ηνζηηέξεο, θαθεηηέξεο θαη
γεληθά θάζε ηη πνπ ιεηηνπξγεί κε ξεχκα ή κε κπαηαξίεο θαζψο θαη ηα ηειέθσλα θαη
θαιψδηα.
Σα απφβιεηα απηά νη θάηνηθνη πξέπεη λα ηα κεηαθέξνπλ νη ίδηνη, κε δηθά ηνπο
κέζα, θαη λα ηα απνζέηνπλ ζε ρψξνπο ππνδνρήο πνπ ηνπο ππνδεηθλχεη ν Γήκνο
(Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο).
Οη θάηνηθνη νθείινπλ λα κεηαθέξνπλ νη ίδηνη θαη λα απνζέηνπλ ηα κηθξνχ
κεγέζνπο Α.Ζ.Ζ.Δ. ζε εηδηθνχο θάδνπο νη νπνίνη έρνπλ ηνπνζεηεζεί, απφ ην
αληίζηνηρν ζπιινγηθφ ζχζηεκα, ζε επηιεγκέλα ζεκεία κέζα ζηελ πφιε θαζψο θαη ζε
ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πφιεο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο μερσξηζηήο ζπιινγήο ησλ
Α.Ζ.Ζ.Δ..
Δηδηθφηεξα γηα ηα κεγάινπ κεγέζνπο Α.Ζ.Ζ.Δ. ηα νπνία δελ είλαη εχθνιν λα
κεηαθεξζνχλ, φζνη θάηνηθνη δελ κπνξνχλ λα ηα κεηαθέξνπλ κφλνη ηνπο, ν Γήκνο
κπνξεί λα ηα παξαιάβεη έμσ απφ ην ρψξν ηνπο (θαηνηθία, θαηάζηεκα, γξαθείν), θαη
λα ηα κεηαθέξεη ζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο, αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο
νγθσδψλ απνξξηκκάησλ.
Δπίζεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εκπνξία θαη ηνπνζέηεζε
εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ πξέπεη ηα Α.Ζ.Ζ.Δ. πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο λα ηα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία.
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ε φζνπο δελ εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο απηέο, ν Γήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν γηα
θάζε κία πεξίπησζε. Γηα θάζε λέα κε ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηελ ίδηα αηηία απφ
ην ίδην πξφζσπν, ην πξφζηηκν ζα δηπιαζηάδεηαη θάζε θνξά.
10.3 Αλαιψζηκα εθηππσηψλ
Οη θάηνηθνη, νη ππεξεζίεο θαη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη επίζεο λα θξνληίδνπλ λα κελ
ξίρλνπλ ηα ρξεζηκνπνηεκέλα θαη άδεηα θειχθε ησλ κειαληψλ ησλ εθηππσηψλ (εηδηθά
απνξξίκκαηα άξζξνπ 3.2 παξ. β ηνπ Θαλνληζκνχ), κέζα ζηνπο θάδνπο ησλ
απνξξηκκάησλ αιιά λα ηα ηνπνζεηνχλ ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζήο ηνπο, ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο (ππεξεζίεο, επηρεηξήζεηο,
θαηαζηήκαηα θιπ), εάλ νη ίδηνη δελ αμηνπνηνχλ κφλνη ηνπο ηε δπλαηφηεηα πνπ ππάξρεη
γηα ην μαλαγέκηζκα ησλ θειπθψλ απηψλ ζε νξηζκέλα θαηαζηήκαηα.
ε φζνπο δελ εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο απηέο, ν Γήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν γηα θάζε
κία πεξίπησζε. Γηα θάζε λέα κε ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηελ ίδηα αηηία απφ ην ίδην
πξφζσπν, ην πξφζηηκν ζα δηπιαζηάδεηαη θάζε θνξά.
10.4 Φνξεηέο κπαηαξίεο.
Οη θάηνηθνη επίζεο πξέπεη λα μερσξίδνπλ απφ ηα ππφινηπα απνξξίκκαηά ηνπο, ηηο
ρξεζηκνπνηεκέλεο θνξεηέο κπαηαξίεο (αζηηθά απνξξίκκαηα ηνπ άξζξνπ 3.1, παξ. ε
ηνπ Θαλνληζκνχ) νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζε δηάθνξεο ζπζθεπέο φπσο ξαδηφθσλα,
θαζεηφθσλα, αθνπζηηθά, παηδηθά παηγλίδηα θιπ. Οη θνξεηέο κπαηαξίεο πξέπεη λα
κεηαθέξνληαη θαη λα απνηίζεληαη ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο
ΑΦΖ, ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο (ππεξεζίεο, επηρεηξήζεηο, θαηαζηήκαηα θιπ).
ε φζνπο δελ εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο απηέο, ν Γήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν γηα θάζε
κία πεξίπησζε. Γηα θάζε λέα κε ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηελ ίδηα αηηία απφ ην ίδην
πξφζσπν, ην πξφζηηκν ζα δηπιαζηάδεηαη θάζε θνξά.
10.5 Κε ρξεζηκνπνηεκέλα θάξκαθα
Σα θάξκαθα (αζηηθά απνξξίκκαηα ηνπ άξζξνπ 3.1, παξ. ε ηνπ Θαλνληζκνχ), ησλ
νπνίσλ ε πξνζεζκία γηα θαηαλάισζε έρεη παξέιζεη, απνξξίπηνληαη ζηνπο εηδηθνχο γηα
ην ζθνπφ απηφ θάδνπο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί απφ ην Ηλζηηηνχην Φαξκαθεπηηθήο
Έξεπλαο-Σερλνινγίαο ζηα θαξκαθεία ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ.
Σα θάξκαθα ησλ νπνίσλ ε πξνζεζκία γηα θαηαλάισζε δελ έρεη παξέιζεη δελ
απνξξίπηνληαη ζηνλ θάδν ησλ ιεγκέλσλ αιιά κπνξνχλ λα πξνσζεζνχλ ζην
Γεκνηηθφ Θνηλσληθφ Ηαηξείν είηε κέζσ ησλ θαξκαθείσλ, είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
δεκφηεο.
ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ξεηά λα απνξξίπηνληαη ηα κε
ρξεζηκνπνηεκέλα θάξκαθα ζην δίθηπν απνρέηεπζεο ή καδί κε ηα αζηηθά απνξξίκκαηα
ζηνπο θάδνπο.
ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν.
10.6 Σξεζηκνπνηεκέλα ελδχκαηα – ππνδήκαηα
Δθφζνλ απηά είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ
κεηαθέξνληαη θαη παξαδίδνληαη ζην Θνηλσληθφ Παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ, κε ίδηα κέζα
ησλ ππεπζχλσλ ή ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Γήκν (Τπεξεζία Πξφλνηαο), ψζηε λα
δηαηεζνχλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ ηνπ Θνηλσληθνχ
Παληνπσιείνπ. Δηδηθνί κεηαιιηθνί θάδνη ζα εμππεξεηνχλ ηνλ Γήκν γηα απφξξηςε
ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ. Σα ππνδήκαηα πξέπεη λα είλαη κεηαμχ ηνπο δεκέλα ή
ηνπνζεηεκέλα εληφο πιαζηηθήο ζαθνχιαο αλά δεχγνο.
10.7 Καγεηξηθά έιαηα.
Σα ρξεζηκνπνηεκέλα καγεηξηθά έιαηα θαη ηεγαλέιαηα (εηδηθά απνξξίκκαηα άξζξνπ 3,2,
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παξ. γ ηνπ Θαλνληζκνχ), απφ ηε δξαζηεξηφηεηά επηρεηξήζεσλ εηνηκαζίαο θαη
δηάζεζεο θαγεηψλ φπσο είλαη ηα εζηηαηφξηα, μελνδνρεία, θαληίλεο, θέηεξηλγθ θιπ
πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα έιαηα ζε εηαηξείεο ζπιινγήο κε ηηο απαηηνχκελεο
πηζηνπνηήζεηο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πεξηβαιινληηθά ζσζηή δηαρείξηζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ απνβιήησλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε δεκφζηα πγεία. Οη εηαηξείεο απηέο
πνπ αμηνπνηνχλ ελαιιαθηηθά ηα ηεγαλέιαηα (πρ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ)
δηεπθνιχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο εζηίαζεο ζηελ πεξηβαιινληηθά ζσζηή δηάζεζε ησλ
απνβιήησλ απηψλ.
Έηζη απνθεχγεηαη ε απζηεξά απαγνξεπκέλε απφξξηςή ηνπο ζηελ
απνρέηεπζε, ζηνπο αγσγνχο νκβξίσλ πδάησλ, ζην έδαθνο αιιά απνθεχγεηαη επίζεο
θαη ε εμίζνπ απαγνξεπκέλε επαλαθνξά ηνπο ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα. Ζ δηαδηθαζία
απηή ζα ζπλερίζεη ηζρχνπζα κέρξη ηε ζεζκνζέηεζε ηδηαίηεξνπ ξεχκαηνο ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ απηψλ, αλάινγνπ κε ηα ξεχκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ
παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ νπφηε θαη ν θαλνληζκφο απηφο ζα ελαξκνληζζεί
ζρεηηθά.
ε φζνπο δελ εθαξκφδνπλ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ
παξαβάηε πξφζηηκν, θπκαηλφκελν αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ην
επαλαιακβαλφκελν ηεο πξάμεο, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή
ηξηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο
έηνπο απφ ηελ πξνεγνχκελε, δεχηεξε δηαβεβαησκέλε παξάβαζε.
10.8 Οππνγφλα πιηθά νρεκάησλ.
Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Γήκν ζε αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηε
ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ ή θαη άιιεο επηρεηξήζεηο απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ
νπνίσλ δεκηνπξγνχληαη σο απφβιεηα (εηδηθά απνξξίκκαηα άξζξνπ 3,2 παξ. β ηνπ
Θαλνληζκνχ), φπσο i) κπαηαξίεο – ζπζζσξεπηέο απηνθηλήησλ – βηνκεραλίαο, ii)
νξπθηέιαηα – ιηπαληηθά έιαηα θαζψο θαη ζπζθεπαζίεο ηνπο θαη iii) κεηαρεηξηζκέλα
ειαζηηθά νρεκάησλ, πξέπεη λα ζπιιέγνπλ ρσξηζηά ηα απφβιεηα απηά θαη λα ηα
παξαδίδνπλ ζηα αληίζηνηρα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα, εθφζνλ δελ ππάξρεη αληίζηνηρν
αηνκηθφ ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα αλαθπθισζνχλ ή λα αμηνπνηεζνχλ. Απαγνξεχεηαη
απζηεξά νπνηαδήπνηε άιιε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απηψλ φπσο είλαη ε
αλεμέιεγθηε απφξξηςή ηνπο νπνπδήπνηε είηε ε δηάζεζή ηνπο ζε άιινπο θνξείο,
πέξαλ ησλ παξαπάλσ αδεηνδνηεκέλσλ.
ε φζνπο δελ εθαξκφδνπλ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο επηβάιιεηαη πξφζηηκν, θπκαηλφκελν
αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ην επαλαιακβαλφκελν ηεο πξάμεο εληφο ηνπ έηνπο
απφ ηελ πξψηε δηαπηζησκέλε παξάβαζε.

ΑΟΘΟΝ 11: πνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ηνμηθψλ –επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ
Ζ ζπιινγή, απνθνκηδή θαη ηειηθή δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο θαηεγνξίαο
απηήο (άξζξν 3.3 ηνπ Θαλνληζκνχ) γίλεηαη κε ηξφπνπο, κεζφδνπο θαη κεηαθνξηθά
κέζα δηάθνξα απφ ηα ζπλήζε θαη κφλν φπσο ε θείκελε λνκνζεζία νξίδεη.
11.1 Σα ηνμηθά – επηθίλδπλα απνξξίκκαηα (άξζξν 3.3 παξ. α ηνπ Θαλνληζκνχ)
ζπιιέγνληαη, απνθνκίδνληαη θαη κεηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ππεχζπλνπο,
φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ θαη ηε ζρεηηθή
λνκνζεζία.
Τπφρξενο θνξέαο γηα φιεο ηηο εξγαζίεο δηαρείξηζεο ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, είλαη
κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, ν θχξηνο, λνκέαο ή θάηνρνο ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ νπνίν
πξνέξρνληαη ηα απφβιεηα απηά, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (ΘΤΑ
13588/725/2006 (ΦΔΘ 383/Β΄/28-3-2006) πνπ νξίδεη ην γεληθφ πιαίζην δηαρείξηζεο,
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ΘΤΑ 24944/1159/2006 (ΦΔΘ 791/Β΄/30-6-2006) κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη νη γεληθέο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δηαρείξηζεο θαη ΘΤΑ 8668/2007 (ΦΔΘ 287/Β΄/2-3-2007) κε
ηελ νπνία εγθξίλεηαη ν Δζληθφο ρεδηαζκφο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ).
Οη ππεχζπλνη νθείινπλ λα πξνβνχλ ζε άκεζε απνκάθξπλζή ησλ
απνξξηκκάησλ απηψλ κε δηθά ηνπο κέζα θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο
νθείινπλ λα θξαηνχλ ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζκέλα ζε εηδηθνχο πξνζηαηεπκέλνπο
ρψξνπο εληφο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο θαη λα κελ ηα αθήλνπλ εθηεζεηκέλα ζην
πεδνδξφκην, ζην νδφζηξσκα ή ζε άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
Ζ κε ζπκκφξθσζε ησλ ππεπζχλσλ (εθηφο φζσλ πξνβιέπνληαη απφ πγεηνλνκηθέο ή
άιιεο δηαηάμεηο) επηζχξεη θάζε θνξά ρξεκαηηθφ πξφζηηκν αλάινγα κε ην είδνο ησλ
απνξξηκκάησλ, πνπ ηεηξαπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
11.2 Απαγνξεχεηαη ε αλάκεημε εηδηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ κε ηα νηθηαθά
απνξξίκκαηα θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε θάδνπο θαη ινηπά κέζα απνθνκηδήο. Ζ
αλάκεημε επηθίλδπλσλ – ηνμηθψλ ή κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ ή απνβιήησλ κε
νηθηαθά απνξξίκκαηα απφ Λνζνθνκεία ή άιιεο επηρεηξήζεηο ή ηδηψηεο, επηζχξεη
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε θαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηε
ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο, πνπ ηεηξαπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
11.3 Δπηθίλδπλα ηαηξηθά απφβιεηα (Δ.Η.Α.).
Σα επηθίλδπλα ηαηξηθά απφβιεηα (ΔΗΑ) (άξζξν 3.3 παξ. β ηνπ Θαλνληζκνχ)
αθνξνχλ ζηα ηαηξηθά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηηο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο ηεο
πφιεο θαη ηα νπνία δελ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα ησλ κνλάδσλ
απηψλ, ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ ηα δεκνηηθά ζπλεξγεία, καδί κε ηα ππφινηπα αζηηθά
απνξξίκκαηα κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ θάδσλ αιιά είλαη ζαθψο επηθίλδπλα γηα ηε
δεκφζηα πγεία ιφγσ ηεο εηδηθήο ζχζηαζήο ηνπο (κνιπζκαηηθνχ ή/θαη ηνμηθνχ
ραξαθηήξα).
Οη παξαγσγνί ησλ επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ πξέπεη λα ηα ζπιιέγνπλ
ρσξηζηά, ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπο, απφ ηα ππφινηπα απνξξίκκαηά ηνπο, θαη λα ηα
νδεγνχλ πξνο απνηέθξσζε ή απνζηείξσζε, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπο,
ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο ΘΤΑ 37591/2031/2003 ή
νπνηαζδήπνηε κειινληηθήο ηξνπνπνίεζήο ηεο. Οη παξαπάλσ παξαγσγνί απαγνξεχεηαη
απζηεξά λα απνξξίπηνπλ ηα επηθίλδπλα ηαηξηθά απνξξίκκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη
απφ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ζηνπο θάδνπο ηνπ Γήκνπ κε ηα ππφινηπα απνξξίκκαηα
αζηηθνχ ραξαθηήξα.
ε φζνπο δελ εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο απηέο, εθηφο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο άιιεο
λφκηκεο θπξψζεηο, ν Γήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν πνπ θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηνλ φγθν
ησλ απνξξηπηφκελσλ ΔΗΑ. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ην πξφζηηκν είλαη δεθαπιάζην
απηνχ πνπ επηβιήζεθε πξνεγνχκελα.
11.4 Οη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη, αλ ηνπο δεηεζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ, λα παξνπζηάδνπλ θαηά ηνπο ειέγρνπο
απνδεηθηηθά ηεο απνθνκηδήο θαη ηειηθήο δηάζεζεο ησλ εηδηθψλ θαη επηθίλδπλσλ
απνξξηκκάησλ.
11.5 Απαγνξεχεηαη ε αλεμέιεγθηε παξακνλή θαη απνζήθεπζε ηνμηθψλ –επηθίλδπλσλ
απνβιήησλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ πάξηεο, ε απφξξηςε θαη δηάζεζε ζε νπνηνδήπνηε
θνηλφρξεζην ή ηδησηηθφ ρψξν ή ζηνλ ΥΤΣΑ θαη ελ γέλεη θάζε εξγαζία δηαρείξηζήο ηνπο
πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ.
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ΑΟΘΟΝ 12: πνρξεψζεηο επηρεηξήζεσλ, εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ επηρεηξήζεσλ, θαη θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
12.1 Οη ππεχζπλνη θάζε είδνπο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπνπ
παξαηεξείηαη κεγάιε παξαγσγή θάζε κνξθήο απνξξηκκάησλ (νξγαληθψλ νπζηψλ,
ζπζθεπαζηψλ θ.ι.π.), νθείινπλ λα ζπζθεπάδνπλ ζε εηδηθνχο θαη θαιά θιεηζηνχο
ζάθνπο ηα εππαζή θαη δχζνζκα απφβιεηα (ππνιείκκαηα ηξνθψλ, θξέαηα, ςάξηα,
θφθαια θιπ) θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ κέζα ζηα κέζα κεραληθήο απνθνκηδήο ην πνιχ
κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε απνθνκηδή. ε θακία πεξίπησζε δελ
επηηξέπεηαη ε ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ ή ζπζθεπαζηψλ έμσ απφ ηνπο θάδνπο ή ηα
άιια κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ηδηαηηέξσο ησλ εππαζψλ θαη φζσλ
αιινηψλνληαη εχθνια.
ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη γηα θάζε αληηθείκελν, ζάθν ή ζπζθεπαζία ρξεκαηηθφ
πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
12.2 Οη ππεχζπλνη θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πεξηπηέξσλ,
θπιηθείσλ θ.α. φπνπ παξάγνληαη θάζε κνξθήο απνξξίκκαηα απφ ηελ επηηφπηα
θαηαλάισζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ (θαθέ, αλαςπθηηθά, πξφρεηξν θαγεηφ, θιπ)
νθείινπλ λα ηνπνζεηνχλ επαξθή θαη δηαθξηηά δνρεία γηα πξνδηαινγή ησλ
απνξξηκκάησλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηδηνθηεζίαο ή άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο
αλάινγα κε ην ξεχκα παξαγφκελα απφβιεηα, λα θξνληίδνπλ λα ηα αδεηάδνπλ
ηαθηηθά, λα ηα δηαηεξνχλ πάληνηε θαζαξά θαη λα δηαηεξνχλ δηαξθψο θαζαξφ ηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν.
Ζ ηνπνζέηεζε κηθξψλ θαιαίζζεησλ θάδσλ θαη θαιαζηψλ γηα κηθξναπνξξίκκαηα ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, επηηξέπεηαη ρσξίο θαηαβνιή ηέινπο
θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα κέζα πξνζσξηλήο
ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ δελ ζα θέξνπλ δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε, ν αξηζκφο θαη
ε ζέζε ηνπο ζα πξνβιέπνληαη ζηελ ρνξεγνχκελε άδεηα θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη νη
πξνδηαγξαθέο ηνπο ζα ζπκθσλνχλ κε ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο, πνπ ν Γήκνο έρεη
ζεζπίζεη ζρεηηθά κε ηνλ αζηηθφ εμνπιηζκφ θαζαξηφηεηαο. Οη ππεχζπλνη νθείινπλ λα
ελεκεξψλνληαη γηα φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, επηθνηλσλψληαο κε ηελ Τπεξεζία
Θαζαξηφηεηαο. ηνπο παξαβάηεο απηήο ηεο δηάηαμεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν
πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
12.3 ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ ή
ζπζθεπαζηψλ έμσ απφ ηνπο θάδνπο ή ηα άιια κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη
ηδηαηηέξσο ησλ εππαζψλ θαη φζσλ αιινηψλνληαη εχθνια. ηηο πεξηνρέο πνπ ιφγσ
εηδηθψλ ζπλζεθψλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη κεραληθή απνθνκηδή, απνζεθεχνληαη ζε
ηδησηηθνχο ρψξνπο κέρξη ηελ θαζνξηζκέλε ψξα απνθνκηδήο. ηνπο παξαβάηεο
επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα θάζε ζαθνχια ή ζπζθεπαζία θαη επηπιένλ ζε πεξίπησζε
ηξίηεο ππνηξνπήο αθαηξείηαη ε άδεηα ηνπνζέηεζεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
12.4 Δθφζνλ ζηελ πεξηνρή εθαξκφδεηαη πξφγξακκα αλαθχθισζεο ή δηαινγήο ζηελ
πεγή, νη ππεχζπλνη ησλ παξαπάλσ θαηαζηεκάησλ ππνρξενχληαη λα ηνπνζεηνχλ
μερσξηζηά κέζα γηα θάζε είδνο.
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12.5 Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάιεηςε ζε νδνχο, πεδνδξφκηα θαη ινηπνχο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαηαζηεκάησλ ή ηδησηηθψλ ρψξσλ.
Γηα ηελ ξήςε ή εγθαηάιεηςε ζην πεδνδξφκην, ην δξφκν ή άιιν θνηλφρξεζην ρψξν
δηαθφξσλ απνξξηκκάησλ θαη ινηπψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ θαζαξηζκφ
θαηαζηήκαηνο ή ηδησηηθνχ ρψξνπ, επηβάιιεηαη ζηνπο παξαβάηεο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν
πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.

ΑΟΘΟΝ 13: Θαζαξηφηεηα θνηλφρξεζησλ (δεκνηηθψλ ή δεκνζίσλ) ρψξσλ,
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ επηρεηξήζεηο.
13.1 Οη ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ, φπσο θαθελεία, θαθεηέξηεο, δαραξνπιαζηεία,
ςεηνπσιεία, εζηηαηφξηα θαη ζπλαθή θαηαζηήκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηφπηλ
ζρεηηθήο άδεηαο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ,
νθείινπλ:
α) Λα δηαηεξνχλ δηαξθψο ηνπο ρψξνπο θαζαξνχο κε δηθά ηνπο κέζα, αλεμάξηεηα
απφ ην ρξφλν θαζαξηζκνχ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ.
β) Λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ ζε
εζσηεξηθφ ρψξν ηεο επηρείξεζεο ηνπο θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ.
γ) Λα
δηαζέηνπλ
κηθξά
θαιαίζζεηα
κέζα
πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο
κηθξναπνξξηκκάησλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ρψξνπ πνπ έρεη δηαηεζεί.
13.2 Ζ ακέιεηα θαζαξηζκνχ θνηλφρξεζησλ ή ειεχζεξσλ ηδησηηθψλ ρψξσλ
επηρεηξήζεσλ (π.ρ. ρψξνη αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ρψξνη ζηάζκεπζεο
απηνθηλήησλ, αχιηνη ρψξνη ζπλεξγείσλ, απνζεθψλ, εξγαζηεξίσλ, ζηαζκψλ
αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ θ.α.) πνπ γεηηληάδνπλ κε θαηνηθίεο, ζρνιεία, θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο, απνηειεί παξάβαζε ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ θαη επηζχξεη ζε βάξνο ησλ
παξαβαηψλ ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
13.3 Ζ πξνζσξηλή ελαπφζεζε ησλ απνξξηκκάησλ πξνο απνθνκηδή απφ ηνπο
ππεπζχλνπο ησλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.
13.4 Οη ππεχζπλνη ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο απαγνξεχεηαη γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν λα ηνπνζεηνχλ ζην πεδνδξφκην, ζην νδφζηξσκα ή ζε πιαηεία πνπ
βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ην θαηάζηεκά ηνπο, νπνηαδήπνηε αληηθείκελα ή πιηθά αθφκε
θαη ζρεηηθά κε ηελ εκπνξηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, φπσο π.ρ. ςπγεία, πάγθνπο,
πξνζήθεο, ζηέγαζηξα, δαξληηληέξεο, θαθάζηα θξνχησλ, θηβψηηα πνηψλ, παιηά ζίδεξα,
αηρκεξά αληηθείκελα (φπσο καραίξηα ή πξηφληα), κηθξνπξντφληα, επηζθεπαδφκελεο
κεραλέο, ζπζθεπέο ή θαη απηνθίλεηα, ραξηνθηβψηηα θ.ι.π., εθηφο αλ έρεη ιεθζεί
ζρεηηθή άδεηα απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή, κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ ηέινπο, γηα
θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ, νδνζηξψκαηνο ή θαη θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε
πξνζδηνξηζκέλν απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή ρψξν θαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα.
ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο
ξχπαλζεο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
Δάλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο γηα ηξίηε θνξά εληφο ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο ελφο έηνπο απφ ηελ πξψηε βεβαησκέλε, ν Γήκνο κπνξεί λα αλαθαιέζεη
ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
13.5 Ο ρψξνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη γηα θαηάιεςε θαη γηα ηνλ νπνίν ζα ρνξεγείηαη ε
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άδεηα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ρξήζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαηαζηεκαηάξρε, ζα
ζθνππίδεηαη θαη ζα θαζαξίδεηαη ππνρξεσηηθά ζε φιε ηελ έθηαζε θαη θαζ’ φιε ηελ
δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ ππφρξενπ απηνχ. Δπίζεο ζα
ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα λα απνηξέπεηαη θάζε
θίλδπλνο δηαζθνξπηζκνχ ησλ απνξξηκκάησλ απηψλ. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο
απηήο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο ξχπαλζεο, πνπ
δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. Δάλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο
παξαπάλσ δηάηαμεο γηα ηξίηε θνξά εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο έηνπο απφ ηελ
πξψηε βεβαησκέλε, ν Γήκνο κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ.
13.6 Απαγνξεχεηαη ε δηεμαγσγή εξγαζηψλ θάζε είδνπο θαηαζηεκάησλ ή ζπλεξγείσλ
(π.ρ. ζπλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ, κνηνπνδειάησλ, ζπλεξγεία ειαζηηθψλ
απηνθηλήησλ, ζπλαξκνιφγεζεο επίπισλ ή άιισλ εηδψλ θ.ι.π.) ζηα πεδνδξφκηα ή
θαηαζηξψκαηα δξφκσλ. Δάλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο, ν Γήκνο
επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε
πεξίπησζε ππνηξνπήο.
13.7 Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε πάζεο θχζεσο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο έμσ απφ ην
ρψξν ησλ πεξηπηέξσλ. Οη ππεχζπλνη πεξηπηέξνπ ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ ηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ πεξίπηεξνπ θαζαξφ ζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. ηνπο
παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε
θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
13.8 Απαγνξεχεηαη λα δηνρεηεχνληαη ζηνπο ππνλφκνπο θαη ζηα δίθηπα απνξξνήο
κεραλέιαηα απφ ζπλεξγεία νρεκάησλ, καγεηξηθά έιαηα θαη ιίπε απφ θαηαζηήκαηα
εζηίαζεο, πγξά κπαηαξηψλ θαη γεληθά θάζε είδνπο πγξά απφβιεηα, πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Δάλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο παξαπάλσ
δηάηαμεο, ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο
ξχπαλζεο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.

ΑΟΘΟΝ 14: Θαζαξηφηεηα νδψλ
14.1 Οη ππεχζπλνη ησλ νρεκάησλ ηδησηηθήο ή δεκφζηαο ρξήζεο ππνρξενχληαη λα
απνκαθξχλνπλ ηα νρήκαηά ηνπο ηελ εκέξα θαη γηα ηηο ψξεο πνπ ζα ηνπο ελεκεξψζεη
ζρεηηθά ε Τπεξεζία
Θαζαξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνληαη νη
πξνγξακκαηηζκέλεο ή έθηαθηεο εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο νδνζηξψκαηνο (πιχζηκν,
ζάξσζε θιπ). Ζ παξαπάλσ ελεκέξσζε ζα γίλεηαη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ησλ
εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ κε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο Θαζαξηφηεηαο θαη κε ηνπο εμήο δχν
ηξφπνπο:
α) Κε ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ ζηα παξκπξίδ ησλ απηνθηλήησλ απφ
ηελ πξνεγνχκελε εκέξα θαη κε αλαθνίλσζε απφ ηα ηνπηθά Κέζα Καδηθήο
Δλεκέξσζεο ή
β) Κε ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθήο ηακπέιαο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο νδνχ πνπ
πξφθεηηαη λα θαζαξηζηεί.
14.2 Όζα απηνθίλεηα θαηά ηελ εκέξα ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ βξεζνχλ
ζηαζκεπκέλα ζηνπο αληίζηνηρνπο δξφκνπο παξά ηε ζρεηηθή πξνεηδνπνίεζε, ζα
απνκαθξχλνληαη κε γεξαλνθφξν φρεκα θαη φια ηα ζρεηηθά έμνδα ζα θαηαινγίδνληαη
ζε βάξνο ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο.
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14.3 Απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε κπξνζηά απφ θάδνπο θαη ε εκπφδηζε ηεο κεραληθήο
απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ε παξεκπφδηζε δεκνηψλ ζηελ ελαπφζεζε
απνξξηκκάησλ ζηνπο θάδνπο. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν, αθαίξεζε ηεο
πηλαθίδαο θαη κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο κε γεξαλφ. Όια ηα ζρεηηθά έμνδα ζα
θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο.
14.4 Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ επί ησλ πεδνδξνκίσλ θαη
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, παξά κφλν κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία
Θαζαξηφηεηαο. Δπηβάιιεηαη πξφζηηκν θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, δηπιαζηάδεηαη.

ΑΟΘΟΝ 15 – Κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε αληηθεηκέλσλ.
15.1 Σν θνξηίν φισλ ησλ θνξηεγψλ απηνθίλεησλ θαη γεληθά ησλ κεηαθνξηθψλ
κέζσλ μεξνχ ή πγξνχ θνξηίνπ πξέπεη λα είλαη απφιπηα πξνζηαηεπκέλν απφ
θηλδχλνπο δηαξξνήο ή δηαζπνξάο. Σα αλνηθηά θνξηεγά πξέπεη λα κεηαθέξνπλ ην
θνξηίν ηνπο πιήξσο θαιπκκέλν κε κνπζακά ή άιιν θαηάιιειν κέζν πξνζηαζίαο.
Δπίζεο νη ππεχζπλνη λα κεξηκλνχλ ψζηε λα κελ ππάξρεη ππεξθφξησζή ηνπο πνπ ζα
κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ππεξρείιηζε θαη ξχπαλζε ηεο πφιεο, θαζψο θαη γηα ηελ
απνηξνπή ξχπαλζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο φπνπ
ζηαζκεχνπλ (π.ρ. θαηά ηελ εθθίλεζή ηνπο).
ε βάξνο θάζε ππεπζχλνπ (ηδηνθηήηε απηνθηλήηνπ, νδεγνχ, κεηαθνξέα
θ.ι.π.) πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν Γήκνο
επηβάιιεη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
15.2 Απνξξίκκαηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο, πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ
θνξηνεθθφξησζε θάζε είδνπο εκπνξεπκάησλ, πξέπεη λα πεξηζπιιέγνληαη ακέζσο
κεηά ην πέξαο θάζε εξγαζίαο κε επζχλε ηνπ κεηαθνξέα θαη ηνπ ππεχζπλνπ ηεο
εμππεξεηνχκελεο επηρείξεζεο.
ε πεξίπησζε ακέιεηαο ε θαζαξηφηεηα δηεμάγεηαη απφ ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηα
ζρεηηθά έμνδα θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ, νη νπνίνη επηπξνζζέησο
επηβαξχλνληαη θαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο.
15.3 Φνξηεγά Η.Υ. ή Γ.Υ. πνπ ζπιιακβάλνληαη λα αδεηάδνπλ άρξεζηα αληηθείκελα ζε
δξφκνπο, πιαηείεο, νηθφπεδα, πνηακνχο, ξέκαηα εθηφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρψξνπ,
επηβαξχλνληαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν εθηφο ησλ ινηπψλ πνηλψλ πνπ επηζζείνληαη
απφ άιιεο δηαηάμεηο, ην νπνίν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.

ΑΟΘΟΝ 16: Ιατθέο αγνξέο - παίζξην εκπφξην
Α) Ιατθέο αγνξέο
16.1 Ο Γήκνο νθείιεη λα πξνζηαηεχεη ηε δεκφζηα πγεία θαη λα δηαηεξεί θαζαξνχο
ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ιατθέο αγνξέο,
αλαιακβάλνληαο ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο ακέζσο κεηά ην πέξαο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο
ηνπο.
16.2 Τπεχζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ
ιατθψλ αγνξψλ είλαη νη θαηά ρψξν αδεηνχρνη πσιεηέο (επαγγεικαηίεο θαη παξαγσγνί,
θπζηθά πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο), αλεμάξηεηα αλ είλαη
απηναπαζρνινχκελνη ή απαζρνινχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ηξίηα πξφζσπα.
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16.3 Οη αδεηνχρνη πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ εηδηθφηεξα νθείινπλ:
α) Λα ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ επηαμία ησλ ρψξσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη
πάγθνη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο.
β) Λα κε θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο θαζ΄ ππέξβαζε ησλ
νξίσλ ηεο έθηαζεο πνπ ηνπο αλαινγεί ζχκθσλα κε ηελ άδεηά ηνπο.
γ) Λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη λα δηαηεξνχλ ζε εηδηθνχο θιεηζηνχο θάδνπο
ή θαιά θιεηζκέλεο ζαθνχιεο ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα
ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο αγνξάο αλάινγα κε ηα δηαθνξεηηθά ξεχκαηα απνβιήησλ.
δ) Λα κε ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ κε ηε ξίςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαη ηδίσο
εππαζψλ ή εηδψλ πνπ αιινηψλνληαη εχθνια (π.ρ. ιέπηα ςαξηψλ, εληφζζηα, θχιια
ιαραληθψλ θ.η.ι.), θαζψο θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο (ραξηφθνπηα, ηειάξα, πιαζηηθά
θ.α.).
ε) Λα κελ εγθαηαιείπνπλ ππνιείκκαηα πξντφλησλ ή ζπζθεπαζηψλ ζηνπο ρψξνπο
γχξσ απφ ηνπο πάγθνπο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν ηεο ιατθήο αγνξάο, εθηφο
θάδσλ ή ζάθσλ.
ζη) Λα κε παξαθσιχνπλ, αιιά λα δηεπθνιχλνπλ ηηο Τπεξεζίεο Θαζαξηφηεηαο ζηελ
απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνλ γεληθφ θαζαξηζκφ ησλ ιατθψλ αγνξψλ
ζπκκνξθνχκελνη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ.
δ) Λα απνκαθξχλνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνπο πάγθνπο πψιεζεο ησλ εηδψλ ηνπο
θαη ηα πξντφληα πνπ δελ έρνπλ πσιεζεί, ηεξψληαο ην πξνθαζνξηζκέλν λφκηκν
σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο.
ε) Ζ ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαη ε παξακνλή ησλ πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ ή ησλ
βνεζψλ, εθπξνζψπσλ ή ππαιιήισλ ηνπο κεηά ην πέξαο ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ,
ζεσξείηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη επηζχξεη ηηο
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
η) Όιεο νη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο
νη αδεηνχρνη πσιεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ
αλαπιεξψλνληαη ή βνεζνχληαη ζηηο εξγαζίεο ηνπο απφ ζπλεξγάηεο ή ππαιιήινπο.
ηα) Απαγνξεχεηαη ε παξαγσγή ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ.
16.4 Ζ ξχπαλζε ρψξσλ ιατθψλ αγνξψλ ή ρψξσλ άζθεζεο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ κε
ξίςε ή εγθαηάιεηςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ επηζχξεη
θαηά ησλ ππεπζχλσλ ρξεκαηηθφ πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο ξχπαλζεο, ην
νπνίν δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
16.5 Κεηά ηε ιήμε ηεο εξγαζίαο ηνπο νη πσιεηέο νθείινπλ λα θαζαξίδνπλ επηκειψο
ην ρψξν ηνπο θαη λα απνζχξνπλ θάζε θηλεηή θαηαζθεπή, ψζηε λα θαζίζηαηαη επρεξήο
ν θαζαξηζκφο ηεο έθηαζεο ηεο ιατθήο αγνξάο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. ε
πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο, ζε βάξνο ηνπ
παξαβάηε επηβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο ξχπαλζεο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν,
πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
Β) παίζξην (πιαλφδην θαη ζηάζηκν) εκπφξην
16.6 Οη κηθξνπσιεηέο, νη ηδηνθηήηεο θαληηλψλ θαη πεξηπηέξσλ πνπ αζθνχλ ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, αλεμάξηεηα απφ ην θνξέα πνπ
ηνπο έρεη ρνξεγήζεη ηελ άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηελ άδεηα θαηάιεςεο
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ νθείινπλ:
- Λα ηεξνχλ ην ρψξν γχξσ απφ ηνλ πάγθν, ηελ θαληίλα ή ην πεξίπηεξφ ηνπο πάληνηε
θαζαξφ.
- Οη κηθξνπσιεηέο λα απνζχξνπλ ηνπο πάγθνπο, ηηο θαληίλεο θαη θάζε πξφζζεηε
θαηαζθεπή απφ ην ρψξν εξγαζίαο, κεηά ηε ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο
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ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν γεληθφο θαζαξηζκφο ηεο πεξηνρήο.
- Λα δηαζέηνπλ εηδηθφ κέζν ή κέζα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο γηα ηελ πξνζσξηλή
απνζήθεπζε ησλ απνξξηκκάησλ, γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο πειάηεο, ηα νπνία ζα
πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά κε επζχλε ησλ ππεχζπλσλ ηεο επηρείξεζεο.
- Λα κελ ελαπνζέηνπλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνιείκκαηα πξντφλησλ, άδεηεο
ζπζθεπαζίεο θιπ είδε πνπ δπζρεξαίλνπλ ην γεληθφ θαζαξηζκφ, ηελ θίλεζε ησλ
πνιηηψλ θαη ησλ κέζσλ θαζαξηφηεηαο. Σα απνξξίκκαηα θαη νη άδεηεο ζπζθεπαζίεο
ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα νδεγνχληαη κε ίδηα επζχλε ζηα πιεζηέζηεξα κέζα
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηνπ Γήκνπ.
ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Αλ ε παξάβαζε απηή
δηαπηζησζεί γηα δεχηεξε θνξά απφ ηνλ ίδην έκπνξν, ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη θαη ζε
πεξίπησζε ηξίηεο ζπλερφκελεο παξαβίαζεο, ν Γήκνο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ
αλάθιεζε ηεο άδεηαο ηνπ ππαηηίνπ εθφζνλ ε εθηξνπή ιακβάλεη ρψξα εληφο ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο ελφο έηνπο απφ ηελ πξψηε βεβαησκέλε παξάβαζε.
ΑΟΘΟΝ 17: Αζηηθφο Δμνπιηζκφο -Γεκφζηα θηίξηα -Αγάικαηα -Κλεκεία
17.1 Ζ ηζηνξία θαη ε πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο πφιεο, ηα αγάικαηα, ηα κλεκεία θαη
θάζε ρψξνο ή αξρηηεθηνληθφ ζηνηρείν, πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία
γηα ην θπζηθφ θάινο ή ηελ ηζηνξηθή ηνπ αμία, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά.
Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (αλαγξαθή ιέμεσλ,
ζπλζεκάησλ, graffiti, αθηζνθφιιεζε, επηθφιιεζε δηαθεκηζηηθψλ, απηνθφιιεησλ θιπ)
ή ε θαηαζηξνθή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη κέζν ησλ κλεκείσλ, αγαικάησλ,
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ινηπψλ δεκφζησλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ, θαζψο θαη θάζε
ρψξνπ ή αξρηηεθηνληθνχ ζηνηρείνπ πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα
ην θπζηθφ ηνπ θάιινο ή ηελ ηζηνξηθή ηνπ αμία.
Θάζε παξάβαζε ησλ αλσηέξσ επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ
πξφζηηκν, αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο, πνπ
δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. Δπίζεο θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ
παξαβάηε θαη φιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ
κεηά ηελ απηνςία θαη ζχληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ.
17.2 Ο αζηηθφο εμνπιηζκφο (παγθάθηα, θάγθεια, θνιψλεο ειεθηξνθσηηζκνχ,
ζηέγαζηξα ζηάζεσλ ιεσθνξείσλ, θάδνη, ζπκπηεζηέο, θαιάζηα θαη ινηπά κέζα
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ, πηλαθίδεο, θ.η.ι.), φπσο θαη ηα ζηληξηβάληα,
δέληξα, παξηέξηα ινπινπδηψλ θαη πξαζίλνπ, δελδξνζηνηρίεο, θιπ πξέπεη λα
δηαηεξείηαη θαζαξφο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζην ιεηηνπξγηθφ ζθνπφ ηνπ (πνπ είλαη ε
παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο) θαη λα κελ
απνηειεί εζηία κφιπλζεο ή αηζζεηηθήο ππνβάζκηζεο ηεο πφιεο.
Ζ ξχπαλζε ή θαηαζηξνθή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζηηθνχ
εμνπιηζκνχ ηεο πφιεο απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο ξχπαλζεο, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε
θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ελψ επίζεο θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε θαη
φιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ κεηά ηελ απηνςία
θαη ζχληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.
17.3 Ζ κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή θάδσλ ή άιισλ κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο
απνξξηκκάησλ, ζπλεπεία πξφζθξνπζεο ή βαλδαιηζκνχ, επηζχξεη θάζε θνξά
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν θαη επηπιένλ ζα θαηαινγίδνληαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο,
φπσο απηέο ζα πξνθχπηνπλ θάζε θνξά.
Θάζε επηθφιιεζε απηνθφιιεησλ, δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ θαη ε αλαγξαθή
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ζπλζεκάησλ ζε θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο ή άιια κέζα πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ απνηειεί παξάβαζε, πνπ επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ
παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.

ΑΟΘΟΝ 18: Οχπαλζε απφ δηαθεκίζεηο (ππαίζξηα δηαθήκηζε –εκπνξηθή
δηαθήκηζε -πξνβνιή πνιηηηθψλ θαη άιισλ κελπκάησλ).
18.1 Απαγνξεχεηαη ε εκπνξηθή δηαθήκηζε εθηφο ησλ εηδηθψλ πιαηζίσλ θαη
θαζνξηζκέλσλ ζέζεσλ. Ζ ξχπαλζε κε εκπνξηθέο αθίζεο, θέηγ-βνιάλ, θπιιάδηα,
ελαέξηεο επηγξαθέο θαη ζπλζήκαηα θαη άιια δηαθεκηζηηθά κέζα επηζχξεη ζε βάξνο
ησλ παξαβαηψλ ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο. Δηδηθφηεξα:
χκθσλα κε ην Λ. 2946/2001 (ΦΔΘ 224/Α΄/8-10-2001) πεξί ππαίζξηαο δηαθήκηζεο,
απαγνξεχεηαη ε ππαίζξηα δηαθήκηζε δειαδή ε ππαίζξηα θαη δεκφζηα πξνβνιή κε θάζε
ηξφπν θαη κέζν (π.ρ. αθηζνθφιιεζε) γηα ηελ πξνψζεζε εκπνξηθψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ ζθνπψλ ζηνπο εμήο ρψξνπο:
α) 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.
β) ζε κλεκεία, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο ή ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο ηνπο θαη
παξαδνζηαθά θηίξηα.
γ) ζε θηίξηα ζηα νπνία ζηεγάδνληαη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο ησλ
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιισλ Λνκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ.
δ) ζε θνηκεηήξηα, θηίξηα λαψλ θάζε ζξεζθείαο θαη δφγκαηνο, θαζψο θαη ζηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο.
ε) ζε επηθάλεηεο ηερληθψλ έξγσλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, φπσο απηφο
πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Λ. 2190/1994 (ΦΔΘ 28Α΄), φπσο ηνίρνη
αληηζηήξημεο, γέθπξεο, ζήξαγγεο, ηα θαηάζηξσκα δξφκσλ θαη πεδνδξνκίσλ,
θαζψο θαη ζηχινη θαη ππνζηαζκνί εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο σθειείαο.
ζη) ζε ζηνέο θηηξίσλ
δ) ζε πηλαθίδεο δεκφζηαο πιεξνθφξεζεο, ζε πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο, θαη ζηνπο
θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο νδηθήο θπθινθνξίαο.
Απαγνξεχεηαη επίζεο:
- Ζ αλάξηεζε παλψ, αεξνπαλψ ή άιισλ νκνίσλ αληηθεηκέλσλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν
ζε νδνχο πιαηείεο ή άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ζηηο πξνζφςεηο θηηξίσλ θαη ζε
αθάιππηνπο ρψξνπο ρσξίο άδεηα απφ ηελ Τπεξεζία.
- Ο δηαζθνξπηζκφο δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ, θεηγ-βνιάλ ζην θαηάζηξσκα ησλ
δξφκσλ θαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
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 πνπ
απνινγηζηηθά ζα επηβάιιεη ν Γήκνο.
Ο Γήκνο νθείιεη λα δεκηνπξγήζεη ρψξνπο δηαθήκηζεο, κε ηνπνζέηεζε εηδηθψλ
πιαηζίσλ ζε δεκνηηθνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Οη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα είλαη
θαιαίζζεηεο θαη ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο. Οη ρψξνη απηνί κπνξεί λα παξαρσξνχληαη
έπεηηα απφ δεκνπξαζία ζε ηδησηηθή εηαηξεία ε νπνία αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζή ηνπο.
ε απηή ηελ πεξίπησζε ν δηαθεκηδφκελνο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εθάζηνηε εηαηξεία
ππνρξεσηηθά.
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18.2 Ξξνβνιή πνιηηηθψλ θαη άιισλ κελπκάησλ
1. Γηα ηελ πξνβνιή κελπκάησλ πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη κελχκαηα
καζεηηθψλ, θνηηεηηθψλ, ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ελψζεσλ
πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, εθαξκφδνληαη φζα αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 3 ηνπ Λ. 1491/1984 (ΦΔΘ 173/Α΄/13-11-1984).
2. Οη αλαθνηλψζεηο ησλ γξαθείσλ θεδεηψλ ζα επηθνιιψληαη κφλν ζηηο επηθάλεηεο πνπ
έρνπλ ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο. Ζ επηθφιιεζε αλαθνηλψζεσλ ζε
νπνηνπζδήπνηε άιινπο ρψξνπο απαγνξεχεηαη θαη ζα επηθέξεη ηηο θπξψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν.
3. Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε ππνιεηκκάησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη
γηγαληναθηζψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαζψο θαη ε αληίζεηε κε ηελ αηζζεηηθή θαη
ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο πφιεο ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ ηακπιφ. ηνπο παξαβάηεο
ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο ξχπαλζεο ρξεκαηηθφ
πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
4. Όζα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα θαη θαηαρσξήζεηο ηνπνζεηνχληαη ζε δεκνηηθνχο,
θνηλνηηθνχο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ηελ πξνβνιή
ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.
2946/2001 «πεξί ππαίζξηαο δηαθήκηζεο», ζεσξνχληαη ξχπνη θαη απνκαθξχλνληαη
άκεζα απφ ηνλ Γήκν.
ε βάξνο ησλ δηαθεκηζηψλ πνπ ηνπνζέηεζαλ ηα παξαπάλσ πιαίζηα θαη δηαθεκίζεηο,
θαζψο θαη ησλ δηαθεκηδνκέλσλ, επηβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο ξχπαλζεο
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
ΑΟΘΟΝ 19: πνρξεψζεηο πεδψλ – νδεγψλ θαη ππεπζχλσλ θαζαξηφηεηαο
19.1 Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε άρξεζησλ ραξηηψλ, παθέησλ ή άιισλ εηδψλ
ζπζθεπαζίαο, κηθξναληηθεηκέλσλ, εηδψλ αηνκηθήο ρξήζεο ζε δξφκνπο, πεδνδξφκηα θαη
ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Απαγνξεχεηαη επίζεο ε απφξξηςε θάζε είδνπο
απνξξηκκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο θαη δεκφζηνπο ρψξνπο (πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο
ραξέο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.α.).
Σα παξαπάλσ αληηθείκελα ή πξντφληα πξέπεη λα θπιάγνληαη θαη λα ξίρλνληαη
κέζα ζην πιεζηέζηεξν δηαζέζηκν θαιάζη κηθξναπνξξηκκάησλ ή ελδεδεηγκέλν γηα ην
απφξξηκκα, θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ. Ζ ξχπαλζε ηεο πφιεο κε
θαζέλα απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ
παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
19.2 Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ αλακκέλσλ ηζηγάξσλ,
θαζψο θαη εχθιεθησλ πιηθψλ (π.ρ. ζηάρηεο απφ ηδάθηα, ςεζηαξηέο θιπ), ρεκηθψλ
(π.ρ. ηνμηθέο ή θνιιψδεηο νπζίεο θιπ ) πγξψλ απνβιήησλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ.
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, κπάδα, ιάζπε, πέηξεο, κέηαιια, πξντφληα θπηηθήο ή δσηθήο
παξαγσγήο θιπ), πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά ή θαηαζηξνθέο ζηα θαιάζηα
κηθξναπνξξηκκάησλ θαζψο θαη ζηνπο θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο.
ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ
δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, θαζψο επίζεο θαη θαηαινγηζκφο ηνπ
θφζηνπο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο.
19.3 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απνξξππαληηθψλ ή άιισλ νπζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ
αθξφ θαηά ηελ πιχζε πεδνδξνκίσλ, απιψλ, βεξαληψλ, νρεκάησλ, θ.α. φηαλ ηα

[59]

ΑΔΑ: 7ΕΨ7Ω1Ν-Τ2Ξ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
απφλεξα ηεο πιχζεο ρχλνληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ζε αγσγνχο φκβξησλ
πδάησλ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ιπκάησλ ηα νπνία δχλαληαη λα
δεκηνπξγήζνπλ αλζπγηεηλέο εζηίεο κφιπλζεο ζε θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο.
ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ
ηξηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή εθηεηακέλεο ξχπαλζεο.
19.4 Ζ ξχπαλζε νδνζηξσκάησλ, πεδνδξνκίσλ ή άιισλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ κε
κεραλέιαηα θάζε είδνπο νρεκάησλ απνηειεί παξάβαζε ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ. Οη
ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ νθείινπλ λα θξνληίδνπλ δηαξθψο γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε
ησλ νρεκάησλ ηνπο θαη ζε πεξίπησζε δηαξξνήο λα κεξηκλνχλ ακέζσο γηα ηνλ πιήξε
θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, φπσο π.ρ. δηαξξνή κεηά απφ
αηθλίδηα βιάβε ή ηξνραίν αηχρεκα, νη ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ νθείινπλ λα
εηδνπνηνχλ ακέζσο ηελ Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο.
ηνπο παξαβάηεο ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ
δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
19.5 Απαγνξεχεηαη ε ξίςε ζην δίθηπν απνξξνήο φκβξησλ πδάησλ ηεο πφιεο, ιαδηψλ
ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπληεξήζεηο ή επηζθεπέο κεραλψλ,
ιηπψλ ςεηνπσιείσλ, πγξψλ κπαηαξηψλ θαη γεληθά πγξψλ απνβιήησλ πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ ηνμηθή επηβάξπλζε ησλ απνρεηεπφκελσλ ιπκάησλ.

ΑΟΘΟΝ 20: Εψα ζπληξνθηάο θαη ινηπά νηθφζηηα –βνζθή δψσλ
20.1 Εψα ζπληξνθηάο θαη ινηπά νηθφζηηα δψα
ε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9.5 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ,
νη ηδηνθηήηεο ή ζπλνδνί θαηνηθίδησλ δψσλ ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηνλ άκεζν
θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα πεξηηηψκαηα ησλ δψσλ ηνπο.
ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιιεηαη θάζε θνξά ρξεκαηηθφ
πξφζηηκν, (ην νπνίν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή ηξηπιαζηάδεηαη ζε θάζε
πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο έηνπο απφ ηελ πξψηε
βεβαησκέλε παξάβαζε), θαζψο επίζεο θαη αλ ε παξάβαζε γίλεη ζε παηδηθή ραξά ή ζε
θάζε άιιν θνηλφρξεζην ρψξν θηινμελίαο παηδηψλ, ζε απιέο ή εηζφδνπο ζρνιείσλ θαη
βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, πξναχιηα εθθιεζηψλ, δεκφζηα ή δεκνηηθά θηίξηα θαη
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο.
20.2 Πηαπιηζκφο -Βνζθή δψσλ
Απαγνξεχεηαη ν ζηαπιηζκφο ή εθηξνθή δψσλ – πηελψλ (π.ρ. θφηεο, θαηζίθεο,
βννεηδή, άινγα θ.ι.π.) θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ρσξίο ζρεηηθή άδεηα ή θαηά
παξάβαζε ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ, θαηά πεξίπησζε.
Απαγνξεχεηαη ε βνζθή δψσλ εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ, φπσο ζε
νηθφπεδα, άιζε, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη γεληθά ζε ρψξνπο πνπ δεη αλζξψπηλνο
πιεζπζκφο.

ΑΟΘΟΝ 21: Θαζαξηφηεηα ηδησηηθψλ ρψξσλ (ζηεγαζκέλσλ ή κε)
21.1 Όιεο νη ηδηνθηεζίεο, θαηνηθεκέλεο ή κε, νθείινπλ λα δηαηεξνχληαη θαζαξέο κε
επζχλε ησλ θαηά πεξίπησζε ππεπζχλσλ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 4
ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.
21.2 Ζ πιεκκειήο θξνληίδα θαζαξηφηεηαο ζε νξηζκέλνπο ηδησηηθνχο ρψξνπο
ελδέρεηαη λα ηνπο κεηαηξέςεη ζε εζηίεο ξχπαλζεο, δπζνζκίαο θαη κφιπλζεο ηεο γχξσ
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πεξηνρήο κε απηνλφεηνπο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν
Γήκνο εηδνπνηεί κε ζπξνθφιιεζε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ αθηλήηνπ λα πξνρσξήζνπλ
εληφο πξνζεζκίαο (10) δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ ζηνλ θαζαξηζκφ ηεο ηδηνθηεζίαο
ηνπο κε δηθά ηνπο έμνδα θαη κέζα.
21.3 Δάλ κεηά ηελ παξαπάλσ πξψηε εηδνπνίεζε νη ππεχζπλνη αδηαθνξνχλ ή
αξλνχληαη λα ζπκκνξθσζνχλ, ν Γήκνο θνηλνπνηεί θαη δεχηεξε εηδνπνίεζε κε
επαλάιεςε ηεο πξφζθιεζεο θαη λέα 5/ήκεξε πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο. Κεηά ηελ
άπξαθηε πάξνδν ηεο δεχηεξεο θαη ηειεπηαίαο πξνζεζκίαο, ν Γήκνο, αθνχ
πξνεγνπκέλσο έρεη κεξηκλήζεη γηα ηε δηεμαγσγή ζρεηηθήο απηνςίαο ηεο αξκφδηαο
Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηελ παξνρή ζρεηηθήο άδεηαο ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα,
πξνβαίλεη ζηνλ θαζαξηζκφ αθαζάξησλ ηδησηηθψλ αθηλήησλ θαη θαηαινγίδεη φιεο ηηο
ζρεηηθέο δαπάλεο ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηε δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.
21.4 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 Θαλνληζκνχ, κπνξεί λα
πξνβαίλεη ζηνλ θαζαξηζκφ αθαζάξησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη λα θαηαινγίδεη ηηο
ζρεηηθέο δαπάλεο θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο, πεξίθξαμεο θαη αζθάιηζεο ηνπ ρψξνπ
θ.ι.π. ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ
4 ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.
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 κηα (1) θαη κφλε εηδνπνίεζε ησλ ππεπζχλσλ κε ζπξνθφιιεζε θαη
άπξαθηε πάξνδν 24/σξεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.

ΑΟΘΟΝ 22: Θαζαξηφηεηα νηθνπέδσλ θαη ινηπψλ αθάιππησλ ρψξσλ
22.1 Οη ππεχζπλνη (ηδηνθηήηεο ή λνκείο ή θάηνρνη) νηθνπέδσλ θαη ινηπψλ αθάιππησλ
ρψξσλ νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηα αθίλεηά ηνπο πάληνηε θαζαξά, αθφκε θαη φηαλ
ηξίηνη παξαλφκσο ελαπνζέηνπλ εληφο απηψλ απνξξίκκαηα.
22.2 Οη ππεχζπλνη νθείινπλ λα ηα πεξηθξάδνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
ηζρχνληνο Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Θαλνληζκνχ (Λ. 1577/1985 (ΦΔΘ 210/Α΄/18-121985), φπσο ηζρχεη) θαη λα πξνβαίλνπλ ζε ηαθηηθή θαζαξηφηεηα θαη απνςίισζε
ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. ηεο 12.4.1929
«πεξί πεξηθξάμεσο νηθνπέδσλ» (ΦΔΘ 148/18-4-1929):
22.3 Ο Γήκνο, εθ’ φζνλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο παξνχζεο δηάηαμεο, εθαξκφδεη
αλαινγηθά ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξναλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3,
4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ θαη απνθαζηζηά ηελ θαζαξηφηεηα
θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ νηθνπέδνπ, θαηαινγίδνληαο 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 4 ηνπ παξφληνο
Θαλνληζκνχ.
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22.4 Θαηά ηα ινηπά γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ νηθνπεδηθψλ εθηάζεσλ θαη ινηπψλ
αθάιππησλ ρψξσλ εθαξκφδνληαη ην άξζξν 94, παξάγξ. 1.26, ηνπ Λ.3852/2010
«Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη θαη νη νηθείεο πνηληθέο δηαηάμεηο.
χκθσλα κε ην άξζξν 94, παξάγξ. 1.26 ηνπ Λ. 3852/2010 ζηηο αξκνδηφηεηεο
ησλ Γήκσλ πεξηιακβάλεηαη θαη 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 ρψξνπ, ην νπνίν θαη απνηειεί έζνδν ηνπ
νηθείνπ Γήκνπ, βεβαηνχηαη εηο βάξνο ηνπο θαη ε ηζφπνζε ζρεηηθή δαπάλε ηνπ Γήκνπ
πξνο θαζαξηζκφ, ην χςνο ηεο νπνίαο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ππνβάιιεηαη κήλπζε γηα ην αδίθεκα ηνπ άξζξνπ 433 ηνπ Πνηληθνχ
Θψδηθα (παξάβαζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνθχιαμε απφ ηε θσηηά).
22.5 Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη λα πξνεμέρνπλ πξνο νδνχο θνηλήο ρξήζεο απφ ηδησηηθά
νηθφπεδα θαη θηήκαηα θιαδηά δέληξσλ, ζάκλνη θ.ι.π. είδε, ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηελ
αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο αξ. 1/2008
Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο (ΦΔΘ 1691/Β΄/22-8-2008).
Οη ηδηνθηήηεο ηνπο νθείινπλ λα ηα θιαδεχνπλ έγθαηξα. ε αληίζεηε πεξίπησζε
ν Γήκνο κπνξεί λα πξνβεί ζε θνπή θιαδηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζηελ
αζθάιεηα ησλ πεδψλ θαη νρεκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 290 Π.Θ.
θαη ηνπ άξζξνπ 1008 ηνπ Α.Θ., ρξεψλνληαο ζηνπο ππφρξενπο ηε δαπάλε θαη
επηβάιινληαο πξφζηηκν.
22.6 Γελ επηηξέπεηαη ε εληφο νηθνπέδσλ θαη ινηπψλ ηδησηηθψλ ρψξσλ, πξνζσξηλή
απνζήθεπζε ζηδήξσλ-κεηάιισλ, νρεκάησλ ηέινπο θχθινπ δσήο θαη ινηπψλ
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ (ΘΡΑΠ) ρσξίο ηελ απαηηνχκελε άδεηα. ηνπο παξαβάηεο
επηβάιιεηαη πξφζηηκν.

ΑΟΘΟΝ 23: Οχπαλζε αθάιππησλ ρψξσλ, δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη πξνζηαζία
ηνπο
Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφξξηςε ή ελαπφζεζε
αρξήζησλ πιηθψλ (αδξαλή πιηθά, κπάδα, ζηεξεά απφβιεηα, θεπεπηηθά πξντφληα) ζε
θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο φπσο νηθφπεδα, αθάιππηνη ρψξνη, ξέκαηα, ζηηο
φρζεο ξεκάησλ, ζηνπο ζπιιέθηεο νκβξίσλ πδάησλ άιζε, δάζε θ.η.ι. εληφο ή εθηφο
ζρεδίνπ πφιεο, κε ζπλέπεηα ηε ζνβαξή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε
δεκηνπξγία εζηηψλ κφιπλζεο θαη ηελ πξνζβνιή ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ θαη ηνπ
νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.
ηνπο παξαβάηεο εθηφο απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 119 ηνπ
Λ.1892/1990 (ΦΔΘ 101/Α΄/ 31-7-1990) θαη ηηο πξνβιεπφκελεο άιιεο θπξψζεηο, ν
Γήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν, θπκαηλφκελν αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ απνξξηπηφκελσλ
αδξαλψλ, ζην νπνίν πξφζηηκν πξνζηίζεληαη θαη ηα έμνδα ηεο απνθαηάζηαζεο ζηελ
πξφηεξε θαηάζηαζε κε ηελ απνκάθξπλζε θαη κεηαθνξά ησλ αρξήζησλ πιηθψλ απφ
ηνλ ρψξν ηεο απζαίξεηεο απφξξηςήο ηνπο ζηνπο ρψξνπο πνπ ππνδεηθλχεη ν Γήκνο.
ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ην πξφζηηκν είλαη δεθαπιάζην απηνχ πνπ επηβιήζεθε
πξνεγνχκελα.
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ΑΟΘΟΝ 24: Σσξνζέηεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πφιεο - Δηδηθέο δηαηάμεηο
24.1 Κε εηδηθέο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κε ηήξεζε ηεο
πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο πνπ εθδίδνληαη κεηά απφ εθπφλεζε ζρεηηθήο κειέηεο
ρσξνζέηεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πφιεο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ,
κπνξεί λα απαγνξεχεηαη ε άζθεζε νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ή
ειεχζεξνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ, κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ
πγεία ησλ πνιηηψλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο, ηεο αηζζεηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο
θπζηνγλσκίαο ηεο πφιεο.
24.2 Κε φκνηεο απνθάζεηο θαη κε βάζε ηελ ηήξεζε ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο,
κπνξνχλ λα αλαζηέιινληαη έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε
θνηλφρξεζηνπο ή ειεχζεξνπο ρψξνπο, αλ απφ ηε κειέηε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ δηαπηζηψλεηαη ξχπαλζε θαη ππνβάζκηζε ηνπ δνκεκέλνπ θαη θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο. Αλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο
απαηηείηαη έθδνζε ζρεηηθήο αδείαο απφ ην Γήκν, απηή, αθνχ ιήμεη ε ηπρφλ
ρνξεγεζείζα, δελ αλαλεψλεηαη. Οη απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πξέπεη λα
γλσζηνπνηνχληαη έγθαηξα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν.
24.3 Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ απαγνξεχεηαη :
Α. Ζ δηακφξθσζε ρψξσλ σο ρσκαηεξψλ νηαζδήπνηε κνξθήο θαη απφ νπνηνδήπνηε
πιηθφ.
Β. Ζ θαχζε, ρσξίο άδεηά ηεο αξκφδηαο ππξνζβεζηηθήο αξρήο, απνξξηκκάησλ
νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη ζχζηαζεο ζε αλνηθηνχο, έζησ θαη ηδηφθηεηνπο ρψξνπο.
Θαηφπηλ εηδηθήο αδείαο απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαη κε εθαξκνγή ησλ
ηζρπνπζψλ ππξνζβεζηηθψλ δηαηάμεσλ, επηηξέπεηαη ε θαχζε θιαδνθάζαξσλ εθηφο
ησλ νξίσλ πφιεσλ, ρσξηψλ θαη νηθηζκψλ θαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 100 κέηξσλ
απφ ηα φξηα απηψλ.
ηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ Α θαη Β, ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ, πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηνλ πνηληθφ θψδηθα θαη ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Λ. 1650/1986 πνηληθψλ θπξψζεσλ επηβάιινληαη απφ ηηο θαηά
πεξίπησζε αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο ή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη
νη αλάινγεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο χςνπο απφ 50.000,00 έσο 500.000,00 επξψ,
αλάινγα κε ην είδνο, ηελ έθηαζε ηελ δηάξθεηα ηεο ξχπαλζεο, ηελ ππνηξνπή, ηελ
πξφζεζε ή ακέιεηα ηνπ παξαβάηε.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ: ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΙΖΤΖ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΥΛ
ΚΔ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑ ΙΗΘΑ – ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΑΔΘΘ (ΑΞΝΒΙΖΡΑ
ΔΘΠΘΑΦΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ ΘΑΡΔΓΑΦΗΠΔΥΛ)
ΑΟΘΟΝ 25: Θαζαξηφηεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ
25.1 Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ δηαρείξηζε ησλ ΑΔΘΘ ζηελ Διιάδα, είλαη ην
παξαθάησ:
 Λ. 2939/2001 (ΦΔΘ 79/Α΄/6-8-2001): «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε
ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ –Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ
Δλαιιαθηηθήο ∆ηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.∆..Α.Π.) θαη
άιιεο δηαηάμεηο»
 Λ. 3854/2010 (ΦΔΘ 94/Α’/23-6-2010): «Σξνπνπνίεζε ηεο λνµνζεζίαο γηα ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ θαη ηνλ Δζληθφ
Οξγαληζµφ Δλαιιαθηηθήο ∆ηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ
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(Δ.Ο.Δ.∆..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο».
 Λ. 4042/2012 (ΦΔΘ 24/Α΄/13-2-2012): «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Δλαξµφληζε µε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΘ -Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο
απνβιήησλ -Δλαξµφληζε µε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΘ -Ρχζκηζε ζεµάησλ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Θιηµαηηθήο Αιιαγήο».
 ΘΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΘ 1312/Β΄/24-8-2010): «Κέηξα, φξνη θαη
πξφγξαµµα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο,
θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΘΘ)».
ε εθαξκνγή ηνπ πξναλαθεξζέληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (άξζξν 8 ηεο ΘΤΑ
36259/2010), νη εξγαζίεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΔΘΘ νξγαλψλνληαη απφ κε
θεξδνζθνπηθά λνκηθά πξφζσπα (Αηνκηθά ή πιινγηθά πζηήκαηα) πνπ αδεηνδνηνχληαη
θαη ειέγρνληαη απφ ην ΤΠΑΠΔΛ (Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο -ΔΟΑΛ) θαη
έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε γεσγξαθηθή εκβέιεηα (ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο).
Όια ηα Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Λνκηθά Πξφζσπα, εθφζνλ παξάγνπλ ΑΔΘΘ,
έρνπλ λνκηθή ππνρξέσζε λα ζπκβιεζνχλ κε έλα ή πεξηζζφηεξα πζηήκαηα. Σν
ζρεηηθφ Λνκνζεηηθφ πιαίζην ην νπνίν δηέπεη ηελ ζρεηηθή ππνρξέσζε είλαη ην
παξαθάησ:
 Γηα ηα Λνκηθά/Φπζηθά Πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (Σερληθέο εηαηξείεο
,Θαηαζθεπαζηέο, Δξγνιήπηεο, πιιέθηεο-Κεηαθνξείο, θιπ) ε λνκηθή ππνρξέσζε
νξίδεηαη ξεηά ζηελ παξάγξαθν 2.1 άξζξν 8 ηεο ΘΤΑ 36259/1757/Δ103/2010.
 Γηα ηα ΛΠΓΓ (ΟΣΑ Α θαη Β Βαζκνχ θαη επηρεηξήζεηο απηψλ, Γεκφζηεο Τπεξεζίεο
Τπνπξγείσλ, θιπ) ε λνκηθή ππνρξέσζε νξίδεηαη ξεηά ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3854/2010.
Οη δπν παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππφρξεσλ δηαρεηξηζηψλ - νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ,
πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ππνρξενχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ
ηα ΑΔΘΘ πνπ παξάγνπλ ζχκθσλα κε ηνλ Λ. 4042/2012, πνπ αλαθέξεη: […. Άξζξν

29 (άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο θαη παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36) «Ηεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ θαη
ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ», 1) Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε, ε
απφξξηςε θαη ε αλεμέιεγθηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. 2) ηε λνµνζεζία θαη ηελ
πνιηηηθή γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηζρχεη θαηά
πξνηεξαηφηεηα ε αθφινπζε ηεξάξρεζε φζνλ αθνξά ζηα απφβιεηα: α) πξφιεςε, β)
πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, γ) αλαθχθισζε, δ) άιινπ είδνπο αλάθηεζε,
φπσο αλάθηεζε ελέξγεηαο, θαη ε) δηάζεζε….].
25.2 ε θάζε εθηεινχκελε νηθνδνκηθή εξγαζία, κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε
αθηλήηνπ, ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ θαη ηνπ αξκφδηνπ εξγνιάβνπ ζην ρψξν
εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ:
α) Αληίγξαθν ηεο ζεσξεκέλεο απφ ηελ Αζηπλνκία νηθνδνκηθήο άδεηαο.
β) Πηλαθίδα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Λφκν κε ηνλ αξηζκφ ηεο αδείαο θαη
εκεξνκελία έθδνζήο ηεο.
γ) Άδεηα απφ ην Γήκν γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξψκαηνο,
φζνλ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ελαπφζεζε πιηθψλ θ.ι.π.

ηνπ
ηνπ
ηελ
εθ’

25.3 ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηα εγθεθξηκέλα απφ
ηελ Πνιενδνκία ζρέδηα, νη παξαπάλσ ππεχζπλνη νθείινπλ ακέζσο λα ηα
παξνπζηάδνπλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ησλ εθηεινχκελσλ
θαηαζθεπψλ.
25.4 Ζ κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ ζπλεπάγεηαη, πέξα απφ ηελ επηβνιή απφ ην Γήκν ησλ ζρεηηθψλ
πξνζηίκσλ ζε βάξνο ησλ παξαπάλσ ππεπζχλσλ θαη ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο
δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ.
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25.5 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, νη παξαπάλσ ππεχζπλνη
νθείινπλ:
α) Λα ζεσξνχλ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα απφ ην αξκφδην Αζηπλνκηθφ Σκήκα
β) Λα 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.
γ) Λα 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.
δ) Γηα λα εμαζθαιίδεηαη ή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην Λ.
2939/2001 θαη ηελ ΘΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ
ΑΔΘΘ, ν δηαρεηξηζηήο (ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ή ν Θχξηνο ηνπ έξγνπ εθφζνλ δελ
έρεη αλαζέζεη ην έξγν ζε αλάδνρν) ππνρξενχηαη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα
πξνζθνκίδεη ζηηο αξκφδηεο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο καδί κε επηθπξσκέλν
αληίγξαθν ησλ ηνηρείσλ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΓΑ), εγγπεηηθή επηζηνιή
αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, πνζνχ
0.2 % επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ απνθιεηζηηθά γηα έξγα
εθζθαθψλ θαη 0.5 % επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ γηα έξγα
θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ.
Ο δηαρεηξηζηήο εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο
ησλ ΑΔΘΘ, νθείιεη λα θαηαζέηεη ζηελ σο άλσ αξκφδηα ππεξεζία βεβαίσζε
παξαιαβήο ησλ ΑΔΘΘ απφ εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζηελ
νπνία εθηφο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ππφρξενπ, ηε Γ/λζε θαη ηε δξαζηεξηφηεηα
πξνέιεπζεο ησλ απνβιήησλ αλαθέξνληαη επίζεο ηα αθξηβή ζηνηρεία ζρεηηθά κε
ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ ΑΔΘΘ πνπ παξειήθζεζαλ, βάζεη ησλ
ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ (Γειηίσλ Απνζηνιήο, Σηκνινγίσλ θιπ) πνπ ηεξνχληαη
ζην αξρείν ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο. Δληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο σο
άλσ Βεβαίσζεο, επηζηξέθεηαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζηνλ ελδηαθεξφκελν
δηαρεηξηζηή ΑΔΘΘ. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ αλαζηέιιεηαη ε ηζρχο
ηεο εγγπεηηθήο (δηαθνπή θαη παχζε) , γηα φζν ρξφλν έρνπλ δηαθνπεί νη εξγαζίεο.
Σν έληππν ΓΑ κε νδεγίεο ζπκπιήξσζεο, ην ππφδεηγκα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
θαζψο θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ πξνθαηαξθηηθήο
απνζήθεπζεο, ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ησλ ΑΔΘΘ ζε λφκηκν ρψξν
εξγαζηψλ αλάθηεζεο, ζα είλαη ζηελ δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, γηα ηελ
δηεπθφιπλζε ηνπο, ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Ζ εγγπεηηθή απηή κπνξεί λα
ελζσκαησζεί ζηελ εγγπεηηθή ηνπ εδάθηνπ (γ) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
25.6 Οη παξαπάλσ ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηνλ ρψξν νηθνδνκηθψλ
εξγαζηψλ αζθαιηζκέλν κε πεξίθξαμε θαη πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα πνπ λα
απαγνξεχεη ηελ είζνδν ζηνπο κε έρνληεο εξγαζία, ελψ ζε πεξίπησζε θαηάιεςεο
πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία πεδψλ θαη νρεκάησλ.
25.7 ε πεξίπησζε λφκηκεο θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ, νη παξαπάλσ ππεχζπλνη
νθείινπλ λα ιακβάλνπλ φια ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηνλ εγθηβσηηζκφ ησλ
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αδξαλψλ πιηθψλ (π.ρ. νξηνζέηεζε ηνπ ρψξνπ πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο κε καδέξηα,
ηζηκεληφιηζνπο, ιακαξίλεο θ.α.), ψζηε λα απνηξέπεηαη ε δηαζθφξπηζή ηνπο απφ λεξά
ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Σα ειαθξά πιηθά, πνπ παξαζχξνληαη απφ ηνλ αέξα
(άκκνο, καξκαξφζθνλε, κπάδα θ.α.), πξέπεη λα θαηαβξέρνληαη ζπρλά, ψζηε λα κε
παξαζχξνληαη απφ ηνλ άλεκν.
25.8 Θαηά ηε δηάξθεηα θαηεδαθίζεσλ ή εθζθαθψλ νη παξαπάλσ ππεχζπλνη νθείινπλ
επίζεο λα ηεξνχλ φια ηα παξαπάλσ πξνζηαηεπηηθά κέηξα. Σα 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 ηε Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο.
25.9 ε πεξίπησζε πνπ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εγθαηαιείπνληαη νηθνδνκηθά πιηθά
ή πιηθά θαηεδαθίζεσλ (κπάδα) πιένλ ηνπ 3/εκέξνπ, ν Γήκνο ηα απνκαθξχλεη κε δηθά
ηνπ κέζα θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαινγίδεη ζε βάξνο ησλ παξαπάλσ ππεπζχλσλ φιεο ηηο
ζρεηηθέο δαπάλεο.
25.10 Ζ ελαπφζεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ή κπαδψλ ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο
ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν.
25.11 Σα ζηεξεά θηλεηά πιηθά (ζθαισζηέο, μχια θαινππηψλ θιπ), πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, πξέπεη λα είλαη
θαηά ηξφπν αζθαιή ζηεξεσκέλα γηα ηελ πξφιεςε αηπρήκαηνο, ελψ ηα
πεξηθξάγκαηα γηα ηνλ ίδην ιφγν πξέπεη λα είλαη πιήξε θαη αζθαιή. Γηα ηνπο ίδηνπο
ιφγνπο επηβάιιεηαη ε ζήκαλζε κε ζρεηηθέο (πιαζηηθέο) πηλαθίδεο θαη ε ηνπνζέηεζε
αζπξνθφθθηλεο ηαηλίαο, ελψ φηαλ θαηαιακβάλεηαη κέξνο νδνζηξψκαηνο κε επζχλε
ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ επηβιέπνληνο εξγνιάβνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζήκαλζε,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Λ. 2696/1999 (ΦΔΘ 57/Α΄/23-3-1999) «Θχξσζε ηνπ
Θψδηθα Οδηθήο Θπθινθνξίαο». Ζ ζήκαλζε θαηά ηε λχρηα πξέπεη λα είλαη
θσζθνξίδνπζα.
25.12 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ. 1828/89
(ΦΔΘ 2/Α΄/3-1-1989) κε ηε δηαπίζησζε θάζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ
παξαπάλσ παξαγξάθσλ απφ αξηζκφ 2 έσο θαη 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηνπ παξφληνο
Θαλνληζκνχ, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε αληίζηνηρν ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, εθ’
φζνλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή
ξχζκηζε (π.ρ. θαηάπησζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο).
25.13 Ζ άδεηα θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ κε νηθνδνκηθά πιηθά κπξνζηά απφ
αλεγεηξφκελεο νηθνδνκέο ρνξεγείηαη απφ ην Γήκν γηα πξψηε θνξά κε δηάξθεηα κέρξη
θαη (6) κελψλ. Κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ παξαπάλσ εμακήλνπ νη ππεχζπλνη γηα ηελ
αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο ππνρξενχληαη λα ελαπνζέηνπλ ηα θάζε είδνπο νηθνδνκηθά
πιηθά εληφο ηνπ ηζνγείνπ ηεο νηθνδνκήο ή ζηελ ππισηή απηήο θαη λα απνδεζκεχζνπλ
ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή γηα ηερληθνχο ιφγνπο ε παξαπάλσ ιχζε, ν Γήκνο
κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ άδεηα απηή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο αθφκα εμακήλνπ. Σν
ηέινο ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ζε πεξίπησζε παξάηαζεο απηφ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ
δηπιαζίνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ εμακήλνπ.
25.14 Ζ απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηε ζρεηηθή άδεηα ηνπ
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Γήκνπ ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 8 ηνπ Λ.
1080/1980 (ΦΔΘ 246/Α΄/22-10-1980).

ΑΟΘΟΝ 26: Γηαρείξηζε θαη ηειηθή δηάζεζε ακίαληνπ
26.1 Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε κπαδψλ θαη πιηθψλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηηο εξγαζίεο αθαίξεζεο, θαηεδάθηζεο, επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο
ακηαληνχρσλ πιηθψλ.
Πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ ν παξαβάηεο ππνρξενχηαη ζηελ απνκάθξπλζε θαη αζθαιή
κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ ακηαληνχρσλ πιηθψλ κέζσ εηαηξεηψλ πνπ θαηέρνπλ
ζρεηηθή άδεηα κεηαθνξάο πξνο λφκηκνπο ιεηηνπξγνχληεο ρψξνπο απφζεζεο ακηάληνπ
ή επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.
26.2 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 (ΦΔΘ 212/Α΄/9-10-2006)
θαη ηεο νδεγίαο 2003/18/ΔΘ. 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 (ΘΤΑ
8668/2007 (ΦΔΘ 287/Β΄/2-3-2007): «Έγθξηζε Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Δπηθίλδπλσλ
Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ)»).

ΑΟΘΟΝ 27: Δξγαζίεο Νξγαληζκψλ Θνηλήο Υθειείαο –ΝΡΑ Β΄ βαζκνχ –
Γεκφζηεο πεξεζίεο
27.1 Σερληθέο εξγαζίεο θάζε θχζεσο απφ Οξγαληζκνχο Θνηλήο Ωθειείαο (ΟΣΔ,
ΓΔΓΓΖΔ, ΓΔΤΑ θιπ) θαη ππεξγνιάβνπο δεκνζίσλ (ΟΣΑ Β βαζκνχ, Γεκφζηεο
Τπεξεζίεο, θιπ) ζε ρψξνπο θαη δξφκνπο πνπ ππάξρνπλ δεκφζηα δίθηπα πξνυπνζέηεη
ηελ χπαξμε ζρεηηθήο άδεηαο απφ ην Γήκν.
Αλ απφ ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο πξνθχςνπλ ΑΔΘΘ, γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο
απφ ηνλ Γήκν είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε εγθεθξηκέλν
ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΔΘΘ ή Τπεχζπλε Γήισζε φηη ζα ζπλαθζεί
ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. Ο δηαρεηξηζηήο ησλ ΑΔΘΘ
ηερληθψλ ππνδνκψλ ή θηηξηαθψλ έξγσλ κεηά απφ ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ
δηαρείξηζεο ηνπο νθείιεη λα θαηαζέηεη, ζηελ Τπεξεζία πνπ επηβιέπεη ην έξγν,
βεβαίσζε παξαιαβήο ησλ απνβιήησλ απφ εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο.
27.2 Θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ Οξγαληζκνχο Θνηλήο Ωθειείαο, φπσο π.ρ. γηα
ζπληήξεζε, επηζθεπή δηθηχσλ ή λέσλ παξνρψλ θιπ, επηβάιιεηαη ε ηήξεζε ησλ
δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο λφκνπο γηα ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ
(ζεκάλζεηο θιπ).
Τπνρξενχληαη επίζεο ζην θαηάβξεγκα ησλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ εθζθαθψλ
γηα λα κελ παξαζχξνληαη απφ ηνλ άλεκν.
27.3 ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ ή άδεηα ηνκήο
νδνζηξψκαηνο απφ Οξγαληζκφ Θνηλήο Ωθειείαο, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζην Γήκν
εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ πνζνχ (€ 20) είθνζη επξψ αλά κέηξν κήθνπο ηεο πξφζνςεο, ή
πνζνχ (€ 150) εθαηφλ πελήληα επξψ αλά κέηξν κήθνπο γηα ηηο ηνκέο
νδνζηξψκαηνο, ε νπνία ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κεηά ηελ πιήξε
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πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη εθ’ φζνλ δελ πξνθιήζεθαλ δεκίεο ζηνπο δεκνηηθνχο
ρψξνπο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (π.ρ. κπάδα, ηζηκέληα, δεκηέο
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,
δειαδή φηη απνθαηαζηάζεθαλ νη ηνκέο ηνπ νδνζηξψκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
πξνδηαγξαθέο δεκνζίσλ έξγσλ (π.ρ. πιηθά επηρψζεσλ, ζπκπίεζε, ζθπξνδέηεζε,
πιαθφζηξσζε, ηειηθή επίζηξσζε αζθάιηνπ θιπ).
27.4 Οη παξαπάλσ νξγαληζκνί ππνρξενχληαη φπσο ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ
ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη φρη πέξαλ ηνπ ηεηξαήκεξνπ, λα απνκαθξχλνπλ ηα ΑΔΘΘ, θαη
λα επαλαθέξνπλ ηα πξάγκαηα ζηελ πξφηεξή ηνπο θαηάζηαζε. Ο δηαρεηξηζηήο ησλ
ΑΔΘΘ ηερληθψλ ππνδνκψλ ή θηηξηαθψλ έξγσλ κεηά απφ ηελ απνπεξάησζε ησλ
εξγαζηψλ δηαρείξηζεο ηνπο νθείιεη λα θαηαζέηεη, ζηελ Τπεξεζία πνπ επηβιέπεη ην
έξγν, βεβαίσζε παξαιαβήο ησλ απνβιήησλ απφ εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο.
27.5 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ αλσηέξσ ζα θαηαβάιιεηαη πξφζηηκν θαη ζα
θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ε εγγπεηηθή επηζηνιή.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ε: ΘΟΥΠΔΗΠ - ΞΟΝΠΦΓΔΠ
ΑΟΘΟΝ 28: Όξγαλα γηα εθαξκνγή ηνπ Θαλνληζκνχ
28.1 Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ, ηελ επηβνιή ησλ
πξνβιεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ ή άιισλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ θαη θπξψζεσλ
θαη ηελ ππνβνιή κελχζεσλ ζε βάξνο ησλ παξαβαηψλ είλαη ε Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο
κέζσ ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηεο (πξντζηάκελνη, επφπηεο θαζαξηφηεηαο θιπ), κε
ηελ βνήζεηα θαη ζπλδξνκή ηεο ∆εκνηηθήο Αζηπλνκίαο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 1
παξ.1 πεξ.6 ηνπ Λ. 3731/2008).
Αξκφδην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Θαλνληζκνχ είλαη επίζεο θαη νπνηνδήπνηε άιιν, θαηά
λφκν αξκφδην θαη εληεηαικέλν φξγαλν (π.ρ. πγεηνλνκηθέο, αζηπλνκηθέο αξρέο,
επηηξνπέο πεξηβάιινληνο).
ε θάζε πεξίπησζε ν ∆ήκαξρνο κπνξεί, κε απνθάζεηο ηνπ, λα αλαζέηεη ζε
δεκνηηθνχο ππαιιήινπο ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο Θαλνληζκνχ θαη ηε βεβαίσζε ησλ ζρεηηθψλ παξαβάζεσλ.
28.2 Σα φξγαλα απηά εμνπζηνδνηνχληαη λα βεβαηψλνπλ θαηά πεξίπησζε παξαβάζεηο
θαη θαηά ζπλέπεηα ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ κε ππεπζπλφηεηα θαη απζηεξφηεηα
ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα Θαλνληζκφ.
Οη παξαπάλσ θαηά ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ νθείινπλ λα επηδεηθλχνπλ ηελ
Απφθαζε απηή κε ηα ζηνηρεία ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηνλ παξαβάηε πνπ
είλαη παξψλ θαηά ηελ δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο.
28.3 Οη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ επηβάιινληαη ζε εηδηθφ
γηα ην ζθνπφ απηφ αξηζκεκέλν ηξηπιφηππν έληππν ην νπνίν ζπληάζζεηαη απφ ηα
αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα.
Έλα αληίηππν ηνπ παξαδίδεηαη ή θνηλνπνηείηαη ζηνλ ππφρξεν, έλα δεχηεξν
παξαδίδεηαη ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ, θαη
ην ηξίην παξακέλεη ζην ζηέιερνο πνπ δηαηεξεί ε Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο.
ην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ηνπ παξφληνο νξίδεηαη ελδεηθηηθά ν ηχπνο θαη ε κνξθή ηνπ

[68]

ΑΔΑ: 7ΕΨ7Ω1Ν-Τ2Ξ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
εληχπνπ «Έθζεζε βεβαίσζεο παξάβαζεο ηνπ Θαλνληζκνχ Θαζαξηφηεηαο».

ΑΟΘΟΝ 29: Δπηβνιή - Γηάζεζε - Αλαπξνζαξκνγή πξνζηίκσλ
29.1 Κε δηαθξηηή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζα θαζνξηζηεί ην χςνο ησλ
πξνβιεπφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ πξνζηίκσλ θαη
επηβαιιφκελσλ ηειψλ.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ πάξηεο κε απφθαζή ηνπ κπνξεί λα
αλαπξνζαξκφδεη ην χςνο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ
πξνζηίκσλ θαη επηβαιινκέλσλ ηειψλ.
Ζ αλαπξνζαξκνγή απηή ησλ ηειψλ δελ κπνξεί λα γίλεηαη ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα ιηγφηεξν ηνπ έηνπο.
29.2 Σα επηβαιιφκελα πξφζηηκα, φπσο απηά θάζε θνξά ζα θαζνξίδνληαη θαη ζα
ηζρχνπλ, κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ Παξάξηεκα ηνπ Θαλνληζκνχ Θαζαξηφηεηαο, κε ηίηιν:
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ -ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΞΗΒΑΙΙΝΚΔΛΥΛ ΞΟΝΠΡΗΚΥΛ ΑΛΑ ΔΗΓΝΠ
ΞΑΟΑΒΑΠΖΠ.
29.3 Σα έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ζα απνηεινχλ
έζνδν ηνπ Γήκνπ θαη ζα πξννξίδνληαη γηα ηελ Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο.
29.4 Σν χςνο ηνπ επηβιεζέληνο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ κεηψλεηαη ζην ήκηζπ εάλ ν
ππφρξενο θαηαβάιεη ην πξφζηηκν ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ εληφο δέθα (10) εκεξψλ
απφ ηελ επφκελε εκέξα βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο ή απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο θαη ζε
θάζε πεξίπησζε πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο.
Ζ θαηαβνιή απηή ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε παξαίηεζε ηνπ ππφρξενπ απφ θάζε
δηθαίσκα πξνζβνιήο ή ακθηζβήηεζεο ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ.

ΑΟΘΟΝ 30: Άζθεζε πξνζθπγήο
30.1 Θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Λ. 1080/80, νη νπνίεο
δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρχ κε ην άξζξν 5 ηνπ Λ. 1406/83 θαη ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ
παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 2307/95 θαη ηελ παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Λ.
3491/2006, ζπληζηάηαη ζε θάζε Γήκν επηηξνπή ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ησλ
θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ θαη ακθηζβεηήζεσλ γηα ηε βεβαίσζε ή αλαγλψξηζε
θνξνινγηθήο απαιιαγήο ή κεηψζεσο νπνηνπδήπνηε απηνηεινχο θφξνπ, ηέινπο,
δηθαηψκαηνο, εηζθνξάο θαη πξνζηίκνπ κεηαμχ Γήκνπ θαη θνξνινγνπκέλσλ.
30.2 Πξνζθπγή κπνξεί λα αζθήζεη α) ν άκεζα ελδηαθεξφκελνο ή β) άιιν
εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξφζσπν.
Ζ πξνζθπγή κπνξεί λα αζθεζεί κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
επίδνζε ηεο πξάμεο ζηνλ ππφρξεν ή απφ ηφηε πνπ απνδεδεηγκέλα έιαβε πιήξε
γλψζε απηήο.
Ζ πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πνπ ηελ
δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ή ζηελ Δπηηξνπή πκβηβαζηηθήο Δπίιπζεο
Γηαθνξψλ (φπσο απηή νξίδεηαη κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 2307/1995) ηνπ
Γήκνπ πάξηεο.
30.3 Θαηά ησλ επηβαιινκέλσλ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ
πνηλψλ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ επηηξέπεηαη ε άζθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ
ηνλ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο ελδίθσλ κέζσλ θαη βνεζεκάησλ.
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30.4 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Λ. 2717/1999 ε πξνζθπγή
αζθείηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξψλ, ε νπνία αξρίδεη
απφ ηελ θαηά λφκν επίδνζε ηεο πξάμεο ή απφ ηφηε πνπ απνδεδεηγκέλα έιαβαλ
πιήξε γλψζε απηήο.
Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θακία πξνζθπγή δελ γίλεηαη δεθηή.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ζ: ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
ΑΟΘΟΝ 31: –Ηζρχο Θαλνληζκνχ – Κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
31.1 ην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ παξαηίζεηαη ην βαζηθφ ζεζκηθφ λνκηθφ πιαίζην.
Κε βάζε απηφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαηαξηίζηεθε ν Θαλνληζκφο Θαζαξηφηεηαο.
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ ππεξηζρχνπλ φηαλ δελ είλαη αληίζεηεο κε ηηο
γεληθέο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ηηο αζηπλνκηθέο
θαη άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
31.2 Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αξρίδεη, απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζήο ηνπ
απφ ηελ Απνθεληξσκέλε -Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδνο-Ηνλίνπ, πνπ
αθνινπζεί ηε ζρεηηθή απφθαζε έγθξηζήο ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πάξηεο.
Έπεηαη κεηαβαηηθή πεξίνδνο, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα γίλεη ελεκέξσζε ησλ
πνιηηψλ κε θάζε πξφζθνξν κέζν. ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ νη
παξαβάζεηο ζα αληηκεησπίδνληαη κε ηε κνξθή πξνθνξηθήο ή έγγξαθεο ζχζηαζεο θαη
φρη πξνζηίκνπ.
Ζ δηάξθεηα απηήο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ θαζνξίδεηαη ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ
εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ Θαλνληζκνχ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε.
Ο Θαλνληζκφο δεκνζηεχεηαη θαηά ην πιήξεο θείκελφ ηνπ, φπσο νξίδεη ην άξζξν 79
παξ. 4 ηνπ Λ. 3463/2006 θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν
284 ηνπ ηδίνπ Λφκνπ, κε ηνηρνθφιιεζε κε απνδεηθηηθφ δεκνζίεπζεο ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ζηνλ νπνίν θαη παξακέλεη.
Απφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαηαξγείηαη θάζε αληίζεηε δηάηαμε
πξνγελέζηεξσλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
31.3 Κε ηνλ πην πάλσ θαλνληζκφ ηεο Τπεξεζίαο Θαζαξηφηεηαο δελ πξνθαιείηαη
επηβάξπλζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ.
31.4 Θάζε ηη πνπ δελ έρεη πξνβιεθζεί απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ επηιχεηαη κε
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
31.5 Ζ θαζαξηφηεηα ηνπ Γήκνπ απνβιέπεη ζε άλεηεο θαη αλζξψπηλεο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο, θαη ζηεξίδεηαη ζηελ επαηζζεζία θαη ελεκέξσζε ησλ ζπκπνιηηψλ καο θαη
ηε ζπλερή ζπλεξγαζία ησλ δεκνηψλ κε ηηο Γεκνηηθέο Τπεξεζίεο.
Θάζε δεκφηεο έρεη εζηθή ππνρξέσζε λα είλαη ελεξγφο πνιίηεο, λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη λα πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο ζε εθείλνπο πνπ ηηο
παξαβηάδνπλ.
Θάζε δεκφηεο επίζεο νθείιεη λα έρεη θαηά λνπ φηη ε θαζαξηφηεηα είλαη ππφζεζε
φισλ, λα γλσζηνπνηεί ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ηηο παξαιείςεηο ησλ
ππεξεζηψλ, ηηο παξαβάζεηο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη ησλ ζπλδεκνηψλ ζε
ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, νη νπνίεο ππνπίπηνπλ ζηελ αληίιεςή ηνπ, ψζηε
λα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα.
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ
Αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Θαλνληζκνχ Θαζαξηφηεηαο απνηεινχλ ηα παξαθάησ
Παξαξηήκαηα:
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η: ΤΠΟΓΔΗΓΚΑ ΔΘΘΔΖ ΒΔΒΑΗΩΖ ΠΑΡΑΒΑΖ ΘΑΛΟΛΗΚΟΤ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ: ΒΑΗΘΟ ΛΟΚΗΘΟ ΘΔΚΗΘΟ ΠΙΑΗΗΟ
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η
ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΘΘΔΠΖΠ ΒΔΒΑΗΥΠΖΠ ΞΑΟΑΒΑΠΖΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ
ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ
ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΟΡΖΠ
………../………..
Γ/ΛΠΖ ………………..….
Ραρ. Γ/λζε ………………..
ΡΘ ……………….…..…..
Ρει. ………………..……

ΑΜΥΛ ΑΟΗΘΚΝΠ/ ΔΡΝΠ

ΔΘΘΔΠΖ ΒΔΒΑΗΥΠΖΠ ΞΑΟΑΒΑΠΖΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ
1. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΡΝΛ ΔΙΔΓΣΝΚΔΛΝ
Ολνκαηεπψλπκν:………………………………………………………………………………………………
….
Όλνκα Παηξφο: ……………………………………… Όλνκα Κεηξφο:
………………………………………
Έηνο Γέλλεζεο: ……………………………………… Σφπνο Γέλλεζεο:
………………………………………
Γ/λζε Θαηνηθίαο: …………………………………… Πφιε:
…………………………………………………
Σαρ. Θψδηθαο: ………………………………………… Σει:
……………………………………………………
Αξ. ΑΓΣ ή Γηαβαηεξίνπ: ……………………………
Δθδ. Αξρή:
……………………………………………..
ΑΦΚ: …………………………………………………..…
ΓΟΤ:
……………………………………………………
2. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΡΖΛ ΞΑΟΑΒΑΠΖ
Α. Ρφπνο θαη ρξφλνο ηέιεζεο παξάβαζεο
Ζκεξ/ληα: ………………………… Ώξα: .…………… Γηεχζπλζε:
……………………………………………………
Πεξηνρή: ….…………………………………………… Γήκνο πάξηεο
Β. Δίδνο Ξαξάβαζεο (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αλαγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ
Θαλνληζκνχ)
Γ. Δπηβαιιφκελν Σξεκαηηθφ Ξξφζηηκν …………………………………€ (θαηαβάιιεηαη
ζηα ηακεία ηνπ Γήκνπ)
Απφςεηο Διεγρφκελνπ:
Ζκεξνκελία …… / …… / ……….
Ν ΔΙΔΓΣΝΚΔΛΝΠ
(Τπνγξαθή - Ολνκ/κν)
…………………………………………………

1.

ΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ

2. …………………………………………………
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□ Άξλεζε Τπνγξαθήο
Αληί απηνχ επηδφζεθε
θαηνηθίαο ηνπ
ζη…………………………
………………….…….
……………………………
κάξηπξα.

Θπξνθνιιήζεθε ζηελ σο άλσ δ/λζε
ππφρξενπ, παξνπζία θαη ηνπ
…………………………………………..σο
Ο Κάξηπξαο

ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΔΙΔΓΣΝΚΔΛΝ
– Θαηά ηεο πξάμεο απηήο ρσξεί πξνζθπγή ε νπνία αζθείηαη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο
Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ ή ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ
Γήκνπ πάξηεο κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ή
θνηλνπνίεζε ηεο ζηνλ ππφρξεν.
- Ζ απφθαζε επί ηεο πξνζθπγήο ππφθεηηαη ζε πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Πξσηνδηθείνπ κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο.
– Σν χςνο ηνπ επηβιεζέληνο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ κεηψλεηαη ζην ήκηζπ εάλ ν
ππφρξενο θαηαβάιεη ην πξφζηηκν ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ εληφο δέθα (10) εκεξψλ
απφ ηελ επφκελε εκέξα βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο ή απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, θαη ζε
θάζε πεξίπησζε πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο.
Ζ θαηαβνιή απηή ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε παξαίηεζε ηνπ ππφρξενπ απφ θάζε
δηθαίσκα πξνζβνιήο ή ακθηζβήηεζεο ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ.
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ
ΒΑΠΗΘΝ ΛΝΚΗΘΝ ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ
Σν βαζηθφ λνκηθφ ζεζκηθφ πιαίζην αλαθνξηθά κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ έρεη σο
θαησηέξσ:
1. Λ. 3463/2006 (ΦΔΘ 114/Α΄/8-6-2006): «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη
Θνηλνηήησλ».
2. Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87/Α΄/7-6-2010): «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο».
3. Λ. 1080/1980 (ΦΔΘ 246/Α΄/22-10-1980): «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη
ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηηλψλ ηεο πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Οξγαληζκψλ
Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο Λνκνζεζίαο θαη άιισλ ηηλψλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ».
4. Λ. 1406/1983 (ΦΔΘ 182/Α΄/14-12-1983) «Οινθιήξσζε ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ
ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ζπγθξφηεζε Γεληθήο Δπηηξνπνίαο ηεο
Δπηθξαηείαο ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ξχζκηζε κεξηθψλ άιισλ
ζεκάησλ».
5. Λ. 1491/1984 (ΦΔΘ 173/Α΄/13-11-1984): «Κέηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο
δηαθίλεζεο ησλ ηδεψλ, ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ηεο εκπνξηθήο δηαθήκηζεο, ηελ
ελίζρπζε ηεο απνθέληξσζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. Λ. 1577/1985 (ΦΔΘ 210/Α΄/18-12-1985): «Γεληθφο νηθνδνκηθφο θαλνληζκφο»
7. Λ. 1650/1986 (ΦΔΘ 160/Α΄/16-10-1986): «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο».
8. Λ. 1828/1989 (ΦΔΘ 2/Α΄/3-1-1989): «Αλακφξθσζε ηεο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
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9. Λ. 1892/1990 (ΦΔΘ 101/Α΄/ 31-7-1990): «Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ

αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο».
10. Λ. 1900/1990 (ΦΔΘ 125-17.9.1990): «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε
δηαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Θνηλνηηθνχ Θψδηθα (Π.Γ. 323/1989),
δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Λ. 1622/1986) εζφδσλ δήκσλ θαη
θνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
11. Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/Α΄/15-6-1995): «Πξνζαξκνγή λνκνζεζίαο αξκνδηφηεηαο
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζηηο δηαηάμεηο γηα ηε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
12. Λ. 2323/1995 (ΦΔΘ 145/Α΄/13-7-1995): «Τπαίζξην εκπφξην θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
13. Λ. 2696/1999 (ΦΔΘ 57/Α΄/23-3-1999): «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Οδηθήο
Θπθινθνξίαο».
14. Λ. 2717/1999 (ΦΔΘ 97/Α΄/17-5-1997): «Θψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο».
15. Λ. 2939/2001 (ΦΔΘ 79/Α΄/6-8-2001): «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή
δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ –Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ
Δλαιιαθηηθήο ∆ηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.∆..Α.Π.) θαη
άιιεο δηαηάμεηο».
16. Λ. 2946/2001 (ΦΔΘ 224/Α΄/8-10-2001): «Τπαίζξηα δηαθήκηζε, πκπνιηηείεο
Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
17. Λ. 3010/2002 (ΦΔΘ 91/Α΄/25-4-2002): «Δλαξκφληζε ηνπ Λ. 1650/1986 κε ηηο
Οδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ
γηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο».
18. Λ. 3446/2006 (ΦΔΘ 49/Α΄/10-3-2006): «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία αξρψλ
ειέγρνπ θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ − Ρπζκίζεηο γηα ηηο επηβαηηθέο κεηαθνξέο θαη
άιιεο δηαηάμεηο».
19. Λ. 3491/2006 (ΦΔΘ 207/Α΄/2-10-2006): «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ Δζληθνχ Θέληξνπ
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο θαη ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο».
20. Λ. 3542/2007 (ΦΔΘ 50/Α΄/2-3-2007): «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Θψδηθα
Οδηθήο Θπθινθνξίαο (θσδ. Λ. 2696/1999, Φ.Δ.Θ. 57/Α΄)».
21. Λ. 3854/2010 (ΦΔΘ 94/Α’/23-6-2010): «Σξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ θαη ηνλ Δζληθφ
Οξγαληζκφ Δλαιιαθηηθήο ∆ηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ
(Δ.Ο.Δ.∆..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο».
22. Λ. 3731/2008 (ΦΔΘ 263/Α΄/23-12-2008): «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο
αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ».
23. Λ. 4039/2012 (ΦΔΘ 15/Α΄/2-2-2012): «Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα
δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε
ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ».
24. Λ. 1337/1983 (ΦΔΘ 33/Α΄/14-3-1983) «Δπέθηαζε ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ,
νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο». (άξζξν 40 γηα εθζθαθέο θαη
απζαίξεηε θνπή δέλδξσλ).
25. Λ. 4042/2012 (ΦΔΘ 24/Α΄/13-2-2012): «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
–Δλαξκφληζε µε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΘ -Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο
απνβιήησλ –Δλαξκφληζε µε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΘ – Ρχζκηζε ζεκάησλ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο».
26. Λ. 4235/2014 (ΦΔΘ 32/Α΄/11-2-2014): «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη
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θπξψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ
ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ».

27. Λ. 4264/2014 (ΦΔΘ 118/Α΄/15-5-2014): «Άζθεζε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
εθηφο θαηαζηήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο».

28. Ξ.Γ. ηεο 12.4.1929 (ΦΔΘ 148/18-4-1929): «Πεξί πεξηθξάμεσο νηθνπέδσλ».
29. Ξ.Γ. 27/1999 (ΦΔΘ 580/Γ΄/27-7-1999): «Θψδηθαο βαζηθήο πνιενδνκηθήο
λνκνζεζίαο».

30. Ξ.Γ. 116/2004 (ΦΔΘ 81/Α΄/5-3-2004): «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ
ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ
κεηαηξνπέσλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/53 ΔΘ «γηα ηα
νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο επηεκβξίνπ
2000».

31. Ξ.Γ. 211/2006 (ΦΔΘ 211/Α΄/5-10-2006): «πκπιεξσκαηηθά κέηξα εθηέιεζεο
ηνπ

Θαλνληζκνχ

1774/2002/ΔΘ

ηνπ

Δπξσπατθνχ

Θνηλνβνπιίνπ

θαη

ηνπ

πκβνπιίνπ ηεο 3εο Οθησβξίνπ 2002 γηα ηνλ θαζνξηζκφ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ
ζρεηηθά κε ηα δσηθά ππνπξντφληα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ
άλζξσπν».

32. Ξ.Γ. 212/2006 (ΦΔΘ 212/Α΄/9-10-2006): Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία
83/477/ΔΟΘ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία
91/382/ΔΟΘ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ νδεγία 2003/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ
Θνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ».

33. Ξ.Γ. 283/1985 (ΦΔΘ 106/Α΄/31-5-1985): «Πνηληθφο Θψδηθαο».
34. Ξ.Γ. 456/1984 (ΦΔΘ 164/Α΄/24-10-1984): «Αζηηθφο Θψδηθαο θαη εηζαγσγηθφο
ηνπ λφκνο».

35. Ξ.Γ. 778/1980 (ΦΔΘ 193/Α΄/26-8-1980): «Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά
ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ».

36. Ξ.Γ. 1073/1981 (ΦΔΘ 260/Α΄/16-9-1981): «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ
εθηέιεζηλ εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ
αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Κεραληθνχ».

37. ΘΑ 13588/725/2006 (ΦΔΘ 383/Β΄/28-3-2006): «Κέηξα, φξνη, πεξηνξηζκνί
γηα δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
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νδεγίαο 91/689/ΔΟΘ «γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο
Γεθεκβξίνπ 1991. Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 19396/1546/1997 θνηλή
ππνπξγηθή απφθαζε «Κέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ»
(Β΄604)».

38. ΘΑ 22912/1117 (ΦΔΘ 759/Β΄/6-6-2005) «Κέηξα θαη φξνη γηα ηελ
πξφιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ
απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ».

39. .Α.

23615/651/Δ.103/2014

(ΦΔΘ

1184/Β΄/9-5-2014)

«Θαζνξηζκφο

θαλφλσλ, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ
απνβιήησλ

εηδψλ

ειεθηξηθνχ

θαη

ειεθηξνληθνχ

εμνπιηζκνχ

(ΑΖΖΔ),

ζε

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2012/19/ΔΘ «ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα
ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ)», ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4εο Ηνπιίνπ 2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο».

40. ΘΑ 24944/1159/2006 (ΦΔΘ 791/Β΄/30-6-2006): «Έγθξηζε Γεληθψλ
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε
ην άξζξν 5 (παξ. Β) ηεο ππ΄ αξηζκ. 13588/725 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε
≪Κέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θ.ιπ.»
(Β΄383) θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ. 1) ηεο νδεγίαο
91/156/ΔΘ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Καξηίνπ 1991».

41. ΘΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΘ 1312/Β΄/24-8-2010): «Κέηξα, φξνη θαη
πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο,
θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΘΘ)».

42. ΘΑ 37591/2031/2003 (ΦΔΘ 1419/Β΄/1-10-2003): «Κέηξα θαη φξνη γηα ηε
δηαρείξηζε ηαηξηθψλ απνβιήησλ απφ πγεηνλνκηθέο κνλάδεο».

43. ΘΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΘ 1909/Β΄/22-12-2003): «Κέηξα θαη φξνη γηα ηε
∆ηαρείξηζε

ηεξεψλ

Απνβιήησλ.

Δζληθφο

θαη

Πεξηθεξεηαθφο

ρεδηαζκφο

∆ηαρείξηζεο».

44. ΘΑ 8668/2007 (ΦΔΘ 287/Β΄/2-3-2007) «Έγθξηζε Δζληθνχ ρεδηαζκνχ
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ) ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. Α) ηεο ππ’
αξηζκ. 13588/725 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε) …».

45. Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε αξηζκ. 1-2008 (ΦΔΘ 1691/Β΄/22-8-2008): «Αζθάιεηα
θαη πξνζηαζία ηνπ Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο πξφιεςεο αγξνηηθψλ
αδηθεκάησλ».

46. Ξπξνζβεζηηθή

Γηάηαμε

4

(ΦΔΘ
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1346/Β΄/25-4-2012):

«Θαζνξηζκφο

ΑΔΑ: 7ΕΨ7Ω1Ν-Τ2Ξ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο νηθνπεδηθψλ θαη ινηπψλ αθάιππησλ
ρψξσλ, πνπ βξίζθνληαη εληφο πφιεσλ, θσκνπφιεσλ θαη νηθηζκψλ».

47. Ξπξνζβεζηηθή Γηάηαμε 9 (ΦΔΘ 1459/Β΄/30-11-2000): «Θαλνληζκφο ξχζκηζεο
κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζε δαζηθέο θαη αγξνηηθέο
εθηάζεηο»

48. Ξπξνζβεζηηθή Γηάηαμε 9Α ΦΔΘ 1554/Β΄/10-11-2005): «Σξνπνπνίεζε θαη
ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππ’ αξηζκ. 9/2000 Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο
«Θαλνληζκφο ξχζκηζεο κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζε
δαζηθέο θαη αγξνηηθέο εθηάζεηο» (Β΄ 1459)».

Μειοτήθεζαν οι δεμοηικοί ζύμβοςλοι ηερ μείδονορ μειοτεθίαρ, κ.κ. Απγειηάκορ
Σηαύπορ, Βλάσορ Νικήηαρ, Βλήηαρ Νικόλαορ, Γεμεηπόποςλορ Χπήζηορ, Κανακάκορ
Χπήζηορ,
Καπμοίπερ Ιυάννερ, Καπεηανάκερ Σαπάνηορ, Κοκκοπόρ Δςζηπάηιορ,
Μποςγάδερ Χπήζηορ, οι δεμοηικοί ζύμβοςλοι Αλεξάκορ Χπήζηορ ο οποίορ δήλυζε
παπών, Λεβενηάκερ Γεμήηπιορ και Βοςνάζερ Αλέξανδπορ για ηοςρ λόγοςρ πος
αναθέπονηαι ζηο ιζηοπικό ηερ απόθαζερ αςηήρ.

Ζ παξνχζα απφθαζε πήξε αξηζκφ
71/02-03-2016
Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΝΡΗΘΝΗ ΠΚΒΝΙΝΗ
Ο πξφεδξνο Γ..
Θαξκνίξεο Ησάλλεο (Αληηπξφεδξνο Γ..), Γξεγφξε
Γήκεηξα
(Γξακκαηέαο
Γ..),Αιεμάθνο
Υξήζηνο,
ππξίδσλ Γ. Κνηξάγηαο
Απνζηνιάθνο
Γεκήηξηνο,
Αξγεηηάθνο
ηαχξνο,
Αξγπξφπνπινο Παλαγηψηεο, Αξγπξφπνπινο ηαχξνο,
Βιάρνο Ληθήηαο, Βιήηαο Ληθφιανο,
Βνπλάζεο
Αιέμαλδξνο, Γαιαλνπνχινπ Γεσξγία, Γεκεηξφπνπινο
Υξήζηνο, Γνχληαο Ληθφιανο, Θαλαθάθνο Υξήζηνο,
Θαλειιφπνπινο Γεψξγηνο, Θαπεηαλάθεο αξάληνο,
Θνθθνξφο
Δπζηξάηηνο,
Θνλίδεο
Γεψξγηνο,
Θνπκνπλδνχξνο
Παλαγηψηεο,
Θψλζηα
Αλησλία,
Ιεβεληάθεο
Γεκήηξηνο, Καθξπζνπνχινπ Υξηζηίλα,
Καληδνπξάλεο
Ησάλλεο,
Κπνπγάδεο
Υξήζηνο,
Παηζηιίβαο Θεκηζηνθιήο, Πιεηψηαο Υξίζηνο, Ρήγαο
Παλαγηψηεο,
θξνπκπέινο
Βαζίιεηνο,
κπξληφο
Δπζηξάηηνο, ηαζφπνπινο Ησάλλεο, ηξίθαο Θπξηάθνο,
Σδσξηδάθεο Κάξηνο, Φιψξνο Ληθφιανο
Αθξηβέο απφζπαζκα
πάξηε ……/ 03/2016
Ο πξφεδξνο ηνπ Γ..

ππξίδσλ Γ. Κνηξάγηαο

ΞΟΝΔΓΟΝΗ-ΔΘΞΟΝΠΥΞΝΗ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ- ΡΝΞΗΘΥΛ
ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ
Αλδξαθάθνπ Παλαγηψηα –παξηηαηψλ, νχπνο Γεψξγηνο –
Αγ. Δηξήλεο, Γηθαηάθνο Παλαγηψηεο – Βαζηιηθήο,
Ληεβέθνο Γεψξγηνο – Θαξπψλ, ηαπξάθνο Πεξηθιήο –
Παξνξείνπ, Ρνπκειηψηεο Αλαζηάζηνο – Σξαπεδαληήο,
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