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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ                                                        

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

                      

ΑΠΟΠΑΜΑ       
 Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 26

εο
/24-11-2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο  

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     523/2020 
 

ΘΔΜΑ 9
ν  

Ζ/Γ: Έγθξηζε Καλνληζκνύ Καζαξηόηεηαο Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
 

ήκεξα ηελ 24
ε
 Ννεκβξίνπ 2020, εκέξα Σξίηε, κε ψξα έλαξμεο 7:00 κ.κ. θαη ιήμε 11:00κ.κ. ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε, χζηεξα 

απφ ηελ  αξηζ. πξση. 37311/20-11-2020 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ 

Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη θνηλνπνηήζεθε κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, 

ζχκθσλα κε:  α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019, β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-2020) θαη γ) ηελ αξηζκ. 426 

εγθχθιην ΤΠ.Δ (ΑΠ 77233/13-11-2020).  

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. Υαηδεγηάλλεο 

Γεκνζζέλεο δηαπίζησζε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ηξηάληα δχν (32) κειψλ -

ην 33
ν
 κέινο έρεη ηεζεί ζε αξγία κε ηελ αξηζκ. πξση. ΔΜΠ 34/23-9-2019 απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 236
Α 

ηνπ Ν.3852/2010, 

φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 129 ηνπ Ν.4555/2018- ζπκκεηείραλ ηα είθνζη έλα (21) κέιε, ήηνη: 

 

      ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ                  ΜΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-Πξφεδξνο 

2. Αιεμαλδξή Γήκεηξα 

3. Αλδξηψηνπ Μπξζίλε 

4. Άλεκνο Ησάλλεο 

5. Βάιεζεο Παλαγηψηεο 

6. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο 

7. Βαηφο Ησάλλεο 

8. Βνπλαηζήο Θεφδσξνο 

9. Γηαλλάθα-Βαζηινχδε Δξηθχιε 

10. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο 

11. Εαθεηξίνπ Παλαγηψηεο 

12. Καηζαβέιιεο Παλαγηψηεο 

13. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο 

14. Μακάθνο Μηραήι 

15. Μαλνχζνο Παξάζρνο 

16. Σδηκήο Δπζηξάηηνο 

17. Σζαθχξεο Παλαγηψηεο 

18. Φιψξνο Γεψξγηνο 

19. Φξαγθφπνπινο Κσλζηαληίλνο 

20. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

21. Υαξαιάκπνπο πκεψλ 
 

1. Αλδξηψηεο-Κσλζηάληηνο Παλ. 

2. Εεξβνχ Μαξία 

3. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή 

4. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

5. Βαιάθνο Παλαγηψηεο 

6. Κφκβνο Δπζηξάηηνο 

7. Μαιιηαξφο Γεκήηξηνο 

8. Σζηξηγψηε Νίθε 

9. Υησηέιιε Δξηθχιε 

10. Υνριάθα Βαζηιηθή 

11. Φσκάο-Αηζίδεο Θεφδσξνο 
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ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη ζπκκεηείρε ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο, θ. Κχηειεο Δπζηξάηηνο, 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018. 

Δπίζεο πξνζθιήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο,  

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018. 

ηελ ζπλεδξίαζε πξαθηηθά ηήξεζε ν δεκνηηθφο ππάιιεινο Κξηπηληήξεο Δπζηξάηηνο, ζχκθσλα κε 

ηελ ππ’ αξηζκ. 869/2019 απφθαζε Γεκάξρνπ Μπηηιήλεο.  

 

Ο πξφεδξνο, γηα ην 9
ν
  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ ψκαηνο ηελ αξηζ. 100/2020 

Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, δηα ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Κνπλέιιε Κσλζηαληίλνπ, πνπ 

αθνξά «Έγθξηζε Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο Γήκνπ Μπηηιήλεο». 

 

Ζ ππ’ αξηζκ. πξση. 34331/26-10-2020 εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, έρεη σο εμήο: 

 

«ΘΔΜΑ:  Έγθξηζε Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΥΔΣ.: Σν ππ’ αξηζκφ 24943/12-08-2020 πξαθηηθφ επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο ηνπ Καλνληζκνχ 

Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

Κχξηνη 

Ο παξφλ θαλνληζκφο απνζθνπεί ζε έλα πεξηβάιινλ φκνξθν θαη πγηέο γηα ηνπο θαηνίθνπο, ηνπο 

επαγγεικαηίεο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ.  

Σν ζεκαληηθφηεξν βήκα γηα λα δηαηεξήζνπκε ηελ πφιε θαη ηνπο νηθηζκνχο καο θαζαξνχο θαη λα 

δψζνπκε ζην Γήκν Μπηηιήλεο ηελ εηθφλα πνπ φινη επηζπκνχκε, είλαη κία θαιά νξγαλσκέλε θαη 

πιήξσο εμνπιηζκέλε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ζηε βάζε ελφο πιαηζίνπ αξρψλ θαη θαλφλσλ.  

εκαληηθφο είλαη ν ξφινο πνπ έρεη ε ζέζπηζε θαη ε απζηεξή εθαξκνγή ελφο ζχγρξνλνπ Καλνληζκνχ 

Καζαξηφηεηαο πνπ ζα θαιχπηεη φιν ην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ Γήκνπ θαη πνιηηψλ κε μεθάζαξνπο θαη 

ιεηηνπξγηθνχο φξνπο σο πξνο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, ηφζν ησλ πνιηηψλ φζν θαη ηνπ 

Γήκνπ. 

Ο παξψλ Καλνληζκφο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη λα 

ππεξεηεί αξρέο θαη ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο, ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ, 

ηελ αλάδεημε ησλ θνηλνρξήζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

εκπνξηθψλ πεξηνρψλ, ηελ ελίζρπζε ηεο αλαθχθισζεο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ. 

Πξνζδνθία ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο είλαη ν παξψλ Καλνληζκφο λα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία 

ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Γήκνπ θαη πνιηηψλ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχκε ζηελ απαίηεζε ησλ 

θαηξψλ πνπ πξνηάζζεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο σο ηε ζηαζεξή αμία αλάπηπμεο θαη εμέιημεο 

ηεο θνηλσλίαο καο. 

Σν ζρέδην ηνπ θαλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο ηέζεθε ζε δηαβνχιεπζε, ηελ 10/08/2020 κε θάπνηεο 

ππνδείμεηο – ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα νπνία εμεηάζηεθαλ θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζηνλ παξφλ 

Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο 

Καηφπηλ απηψλ  

ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ 

Σελ έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.» 

 

Απφςεηο κειψλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί εγγξάθσο ή αλαγξαθεί ζε ειεθηξνληθφ κήλπκα, φπσο θαη 

θάζε θείκελν πνπ ηπρφλ έρεη παξαδψζεη χκβνπινο, ζεκεηψλνληαη ζηα ηεξνχκελα Πξαθηηθά ηεο 

πλεδξίαζεο. 
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ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65 ηνπ λφκνπ 3852/2010 «πξφγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» πεξί 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ 

Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-2020) θαη 

ηελ αξ.163/29-5-2020 εγθχθιην ΤΠ.Δ (ΑΓΑ: Φ3ΥΝ46ΜΣΛ6-ΑΦ7) 

3. Σελ αξηζκ. 100/2020 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, κε ζέκα «Έγθξηζε Καλνληζκνχ 

Καζαξηφηεηαο Γήκνπ Μπηηιήλεο», πνπ είλαη ζπλεκκέλε θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο. 

4. Σελ αξηζ. πξση. 34331/26-10-2020 εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

5. Σε γελφκελε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία θαηακεηξήζεθαλ: 

 πκκεηέρνληεο: Δίθνζη έλα (21) Γεκνηηθνί χκβνπινη  

 «Τπέξ»: Δίθνζη έλα (21) Γεκνηηθνί χκβνπινη  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηνλ θαλνληζκό Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ν νπνίνο έρεη ωο εμήο: 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΔ  ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  ΣΟΤ  ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

1. Ζ θαζαξηφηεηα, ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη θνηλσληθά 

αγαζά άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο, επηηπγράλνληαη κέζα απφ ηε δηαξθή ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

πνιηηψλ θαη δηέπνληαη απφ δηαηάμεηο, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ ζε θακία πεξίπησζε δελ απνθιείνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο θαη είλαη έγθπξεο εθφζνλ δελ αληίθεηληαη ζηηο πγεηνλνκηθέο, αζηπλνκηθέο θαη άιιεο εηδηθέο 

δηαηάμεηο (Παξάξηεκα 3 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ). 

2. Ο παξψλ Καλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν: 

α) Σελ εληαία ξχζκηζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ πνιηηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ζηελ πφιε θαη ζηνπο νηθηζκνχο. 

β) Σε γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ θαη ηε ζπληνληζκέλε εθαξκνγή ηνπο απφ θάζε 

εκπιεθφκελν κέξνο (Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, ινηπέο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, πνιίηεο, δεκφηεο, θάηνηθνη, 

επηρεηξεκαηίεο, έκπνξνη θαη επηζθέπηεο ησλ πφιεσλ/νηθηζκψλ). 

γ) Σελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ – απνξξηκκάησλ θάζε κνξθήο θαη είδνπο 

(ζπζθεπαζία, ζπιινγή, απνθνκηδή, αλαθχθισζε, δηάζεζε, θ.ιπ.) κε κεζφδνπο πνπ δελ επηβαξχλνπλ ην 

πεξηβάιινλ. 

3. ηφρνη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη: 

α) Ζ απνηξνπή ηεο ξχπαλζεο θαη ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

β) Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

γ) Ζ ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο δεκφηεο, θαηνίθνπο, 

επηζθέπηεο ησλ πφιεσλ/νηθηζκψλ θαη επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ 

Γήκνπ. 

δ) Ζ πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ, ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ, φπσο θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπο. 
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ε) Ζ ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζθνπψλ. 

4. Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηεξίδεηαη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ζηηο 

βαζηθέο αξρέο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο ρψξαο καο, νη νπνίεο 

είλαη: 

α) Ζ αξρή ηεο πξνθχιαμεο θαη ηεο πξνιεπηηθήο δξάζεο, ε νπνία αθνξά ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. 

β) Ζ αξρή ηεο απνθπγήο παξαγσγήο απνβιήησλ. 

γ) Ζ αξρή ηεο πξφιεςεο ή θαη κείσζεο παξαγσγήο απνβιήησλ. 

δ) Ζ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη», ε νπνία απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε ή δηαθνξεηηθά ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο βιάβεο. 

ε) Ζ αξρή ηεο εγγχηεηαο, φπνπ ηα απφβιεηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνληαη θνληά ζην ζεκείν παξαγσγήο. 

ζη) Ζ αξρή ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηεο αλαθχθισζεο θαη ηεο αλάθηεζεο ησλ πιηθψλ.  

δ) Ζ αξρή ηεο αλάθηεζεο ελέξγεηαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε αλάθηεζε πιηθψλ ιφγσ 

ηερληθψλ πεξηνξηζκψλ. 

ε) Ζ αξρή ηεο αζθαινχο δηάζεζεο, ε νπνία απνηειεί ηελ έζραηε ιχζε, εθφζνλ ε απφξξηςε απνβιήησλ 

ζε ρψξνπο δηάζεζεο έρεη βαξχηαηεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

5. Οη πθηζηάκελεο ππνδνκέο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, απφ ηηο νπνίεο εμππεξεηείηε ν Γήκνο 

Μπηηιήλεο, κέρξη θαη ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο είλαη: 

α) Ο θεληξηθφο Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Α.) Λέζβνπ ζηε ζέζε 

‘Κιεθηφβηγια’ ζηα φξηα ηεο Γ.Δ. Λνπηξνπφιεσο Θεξκήο πνπ πινπνηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 2009. 

Λεηηνπξγεί κε επζχλε ηεο Γηαδεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ θαη Πεξηβαιινληηθήο 

Αλάπηπμεο Λέζβνπ (Γ.Δ.Γ.Α.Π.Α.Λ.  Α.Δ.). Δμππεξεηεί φιν ην λεζί 

β) Ο ηαζκφο Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ (.Μ.Α.) Μπηηιήλεο (ζηαζεξφο) πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

πεξηνρή ‘Οπηδά-Λεκνλνχ’ ζηελ αγξνηηθή Πεξηθέξεηα Αιπθαληψλ ΓΔ Μπηηιήλεο ζε απφζηαζε πεξίπνπ 

3 ρικ απφ ηελ πφιε ηεο Μπηηιήλεο. Λεηηνπξγεί κε επζχλε ηεο Γηαδεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Γηαρείξηζεο 

Απνξξηκκάησλ θαη Πεξηβαιινληηθήο Αλάπηπμεο Λέζβνπ (Γ.Δ.Γ.Α.Π.Α.Λ. Α.Δ.). Δμππεξεηεί ηε 

κεηαθφξησζε ησλ απνξξηκκάησλ ησλ ΓΔ Μπηηιήλεο, Δπεξγέηνπια θαη Λνπηξνπφιεσο Θεξκήο. 

γ) Ο ηαζκφο Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ (.Μ.Α.) Γέξαο (θηλεηφο), πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή 

‘Πεπθάξα’ ζηελ αγξνηηθή Πεξηθέξεηα θνπέινπ ΓΔ Γέξαο θαη εμππεξεηεί ηε κεηαθφξησζε ησλ 

απνξξηκκάησλ ησλ ΓΔ Γέξαο θαη Πισκαξίνπ. Λεηηνπξγεί κε επζχλε ηεο Γηαδεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ θαη Πεξηβαιινληηθήο Αλάπηπμεο Λέζβνπ (Γ.Δ.Γ.Α.Π.Α.Λ. Α.Δ.). 

ρεδηάζηεθε λα εμππεξεηεί ηηο ΓΔ Γέξαο θαη Πισκαξίνπ. 

δ) Λεηηνπξγεί ηδησηηθφ Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ ζηελ αγξνηηθή πεξηθέξεηα ηεο 

Μφξηαο ζηε ΓΔ Μπηηιήλεο ηεο «ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΑΗΓΑΗΟΤ – ΥΤΣΖΡΗΑ ΑΒΔΔ». 

ε) Γηα ηα Απφβιεηα Δθζθαθψλ θαη Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) – Γξαζηεξηνπνηείηαη εγθεθξηκέλν ζχζηεκα 

ζηε Μπηηιήλε (ΑΝΑΚΔΜ Α.Δ.) κε ην νπνίν ζπκβάιινληαη ηδηψηεο ηνπ λεζηνχ. 

6. Οη ππνδνκέο πνπ ζρεδηάδνληαη λα πινπνηεζνχλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε είλαη: 

α) Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ (Μ.Δ.Α.) Λέζβνπ. ρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζην νηθφπεδν 

ηνπ θεληξηθνχ ΥΤΣΑ Λέζβνπ ζηελ πεξηνρή ‘Κιεθηφβηγια’ θαη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα έρεη ε 

Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ θαη Πεξηβαιινληηθήο Αλάπηπμεο Λέζβνπ 

(Γ.Δ.Γ.Α.Π.Α.Λ. Α.Δ.). ρεδηάζηεθε λα εμππεξεηεί φιν ην λεζί.  

β) Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Πξνδηαιεγκέλνπ Οξγαληθνχ Βηναπνβιήησλ (Μ.Δ.Β.Α.) Λέζβνπ. ρεδηάδεηαη 

λα θαηαζθεπαζηεί ζε φκνξν νηθφπεδν κε ην .Μ.Α. Μπηηιήλεο ζηελ πεξηνρή ‘Οπηδά - Λεκνλνχ’ θαη 

ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα έρεη ε Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ θαη 

Πεξηβαιινληηθήο Αλάπηπμεο Λέζβνπ (Γ.Δ.Γ.Α.Π.Α.Λ. Α.Δ.). ρεδηάζηεθε λα εμππεξεηεί φιν ην λεζί. 

γ) Πξάζηλν εκείν Μπηηιήλεο. ρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε φκνξν νηθφπεδν κε ην .Μ.Α. 

Μπηηιήλεο ζηελ πεξηνρή ‘Οπηδά - Λεκνλνχ’ Αιπθαληψλ ΓΔ Μπηηιήλεο θαη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζα έρεη ν Γήκνο Μπηηιήλεο. Θα εμππεξεηεί ηηο ΓΔ Μπηηιήλεο, Λνπηξνπφιεσο Θεξκήο, 

Δπεξγέηνπια θαη Αγηάζνπ. 
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δ) Πξάζηλν εκείν Γέξαο. ρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε φκνξν νηθφπεδν κε ην .Μ.Α. Γέξαο ζηελ 

πεξηνρή ‘Πεπθάξα’ θνπέινπ ΓΔ Γέξαο θαη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα έρεη ν Γήκνο Μπηηιήλεο. 

Θα εμππεξεηεί ηηο ΓΔ Γέξαο θαη Πισκαξίνπ. 

ε) Γσληέο Αλαθχθισζεο πέληε ή εθηά ξεπκάησλ (ραξηί, κεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο, πιαζηηθέο 

ζπζθεπαζίεο, ζπλζεηηθέο ζπζθεπαζίεο, βξψζηκα έιαηα θαη ιίπε, ειεθηξηθέο / ειεθηξνληθέο 

κηθξνζπζθεπέο) πνπ ζρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζε κεγάια θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο ηεο 

Μπηηιήλεο. Μηθξέο γσληέο αλαθχθισζεο (απνξξηκκαηνδέθηεο) ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα 

ηνπ Γήκνπ κε έκθαζε ζηα ζρνιεία θαη ζε ρψξνπο κεγάιεο παξαγσγήο.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ 

1. Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ αλήθεη ζηε Γεκνηηθή Αξρή, φπσο 

απηή εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Γήκαξρν θαη ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν, αζθνχκελε απφ ηε Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηεο θαζαξηφηεηαο ζε 

θνηλφρξεζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη γεληθφηεξα ηελ 

ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο 

απνθάζεηο πνπ εθδίδεη ε δεκνηηθή αξρή γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ησλ πφιεσλ θαη ησλ 

νηθηζκψλ θαζνξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. …./2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη αξκφδηα 

ππεξεζία νξίδεηαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. Ο Γήκαξρνο έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα, κε απνθάζεηο ηνπ, 

λα αλαζέηεη ζε δεκνηηθνχο ππαιιήινπο ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ηε βεβαίσζε ησλ ζρεηηθψλ παξαβάζεσλ. 

2. Ζ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα φισλ ησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Οη θνξείο, ζχιινγνη, νξγαληζκνί, επαγγεικαηίεο θαη θάηνηθνη ησλ 

πφιεσλ/νηθηζκψλ νθείινπλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ Τπεξεζία, γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ 

απνηειεζκαηηθφηεξε επηηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηεο. 

3. Όιεο νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ αζθνχληαη παξάιιεια 

θαη θαηά πεξίπησζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο (Διιεληθή Αζηπλνκία θ.ιπ.). 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΣΗΜΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΣΗΜΩΝ 

1. Ζ δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ πξνζηίκσλ, πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο θαη 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Καηά ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ ιακβάλεηαη 

ππφςε θπξίσο ε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο, ε ζπρλφηεηα θαη ε ππνηξνπή. Σα πξφζηηκα θαζνξίζηεθαλ 

κε ηελ ππ’ αξηζ. ……/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη αλαπξνζαξκφδνληαη κε λεφηεξε 

απφθαζε (Παξάξηεκα 4 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ). 

2. Ζ δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ αξρίδεη κε ηε βεβαίσζε ηεο παξάβαζεο απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Ο παξαβάηεο έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπ κέζα ζε 

ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία πνπ βεβαίσζε ηελ παξάβαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΔΛΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

1. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ θαζαξηφηεηαο ν Γήκνο επηβάιιεη ηέιε θαζαξηφηεηαο ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

2. Σα ηέιε αλαπξνζαξκφδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΗΥΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

1. Οη δεκνηηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαηαξηίζηεθαλ κε βάζε ην ηζρχνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην θαη δελ ζίγνπλ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ηηο πγεηνλνκηθέο 

δηαηάμεηο, ηηο αζηπλνκηθέο θαη άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Απνζθνπνχλ ζηελ 

νξηνζέηεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα θαζαξηφηεηαο, πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη επηαμίαο ησλ θνηλφρξεζησλ θαη ηδησηηθψλ ππαίζξησλ ρψξσλ. 
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2. Ζ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ζην Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα ηεο απφθαζεο έγθξηζήο ηνπ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ θαη δηαξθεί κέρξη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζή ηνπ απφ λέα απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  2:  ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ 

1. Χο απνξξίκκαηα/ζηεξεά απφβιεηα λννχληαη φιεο νη νπζίεο ή αληηθείκελα θπξίσο ζηεξεάο κνξθήο, 

πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ή θπζηθνχο θχθινπο θαη παξάγνληαη ζε ρψξνπο 

δηαβίσζεο, εξγαζίαο, παξαγσγήο, ςπραγσγίαο θαη γεληθψο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηα νπνία ν 

θάηνρφο ηνπ ζέιεη ή ππνρξενχηαη λα απαιιαγεί, φπσο πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ «Δπξσπατθφ 

Καηάινγν Απνβιήησλ», απφθαζε 2000/532/ΔΚ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί µε ηηο Απνθάζεηο 

2001/118/ΔΚ, 2001/119//ΔΚ θαη 2001/573/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο Δ.Κ. (Παξάξηεκα 2 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ). Σα απνξξίκκαηα ηαμηλνκνχληαη ζε αζηηθά (παξ. 2), εηδηθά (παξ. 3), ηνμηθά-επηθίλδπλα 

(παξ. 4) θαη αλαθπθιψζηκα (παξ. 5). 

2. Σα αζηηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: 

α) Δζσηεξηθά απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθίεο, θαηαζηήκαηα, γξαθεία, επαγγεικαηηθνχο 

ρψξνπο, λνζνθνκεία (πιελ απηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 4γ), ηδξχκαηα, εθθιεζίεο, ζρνιεία, θαη 

γεληθά απφ φινπο ηνπο ρψξνπο φπνπ εθδειψλνληαη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

β) Δμσηεξηθά απνξξίκκαηα νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη πξνέιεπζεο πνπ θείληαη ζε νδνχο, θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο, αθάιππηα νηθφπεδα θ.ιπ. 

γ) Πξντφληα θεπεπηηθψλ εξγαζηψλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ θαηνηθηψλ (θχιια, ρφξηα θ.ιπ.) πνπ κπνξνχλ 

λα ζπζθεπαζηνχλ θαη είλαη θαηάιιεια γηα ηνπο θνηλνχο θάδνπο απνθνκηδήο.  

δ) Ογθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα θαηνηθηψλ (παιαηά έπηπια, ζηξψκαηα, νηθηαθέο ζπζθεπέο, θ.ιπ.). ηελ 

θαηεγνξία απηή θαηαηάζζνληαη σο πξνο ηελ επζχλε θαη ηνλ ηξφπν απνθνκηδήο θαη ηα νγθψδε πξντφληα 

θιαδεκάησλ απφ θεπεπηηθέο εξγαζίεο (θιαδηά θιπ), πνπ δελ είλαη θαηάιιεια γηα ηνπο θνηλνχο θάδνπο 

απνθνκηδήο. 

3. Σα εηδηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: 

α) Τπφινηπα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ, 

ζπλεξγείσλ, ππεξαγνξψλ ηξνθίκσλ, θέληξσλ δηαζθέδαζεο θαη άιισλ κνλάδσλ παξαγσγήο ή παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη δελ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα αζηηθά, ιφγσ φγθνπ, πνζφηεηαο, πνηφηεηαο, δπλαηφηεηαο 

κεηαθνξάο θαη ηειηθήο επεμεξγαζίαο (κέηαιια, μχιν, ραξηί, πιαζηηθά, θ.ιπ.). 

β) Πξντφληα θαη πιηθά πξνεξρφκελα απφ εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο θαη γεληθά νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. 

γ)Απνξξίκκαηα θαη ππφινηπα θαζαξηζκνχ δεκνηηθψλ λεθξνηαθείσλ. 

δ)Απηνθίλεηα, νρήκαηα, ζθάθε θαη κεραλήκαηα γεληθά θαζψο θαη κέξε ηνπο, άρξεζηα ή 

εγθαηαιειεηκκέλα θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

4. Σνμηθά-επηθίλδπλα απνξξίκκαηα ζεσξνχληαη φια φζα πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο 

γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ (γεσξγηθά θάξκαθα, εθξεθηηθά, ξαδηελεξγά θ.ιπ.) ησλ νπνίσλ ε 

ζπιινγή, απνθνκηδή θαη δηάζεζε γίλεηαη κε ηξφπνπο, κεζφδνπο θαη κεηαθνξηθά κέζα δηαθνξεηηθά απφ 

ηα ζπλήζε θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: 

α) Όια ηα απνξξίκκαηα πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο νη νπνίεο εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία, ηελ 

αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ (γεσξγηθά θάξκαθα, ξαδηελεξγά, εθξεθηηθά, ηνμηθά  θ.ιπ.), ηα νπνία 

πεξηέρνληαη ζηελ ΚΤΑ 13588/725/06 (ΦΔΚ Β´ 383/06) κε αληηθείκελν «Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί 

γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ. 

β) Απφβιεηα κε δπλάκελα λα κεηαθεξζνχλ δηά ησλ ζπλήζσλ κεζφδσλ θαη νρεκάησλ. 

γ) Τπφινηπα λνζνθνκείσλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ γεληθψο, εθηφο εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αίζνπζεο 

ρεηξνπξγείνπ θαη ηνθεηψλ, κηθξνβηνινγηθά εξγαζηήξηα, λνζνθνκεία ή ηκεκάησλ απηψλ γηα ινηκψδε 

λνζήκαηα, ηα νπνία νδεγνχληαη ππνρξεσηηθά πξνο θαχζε ζε εηδηθνχο θιηβάλνπο. 
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5. ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά αλήθνπλ φια ηα πξνο απφξξηςε πιηθά ηα νπνία κε ηελ θαηάιιειε 

επεμεξγαζία παξέρνπλ εθ λένπ πξψηεο χιεο. Σν είδνο ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Δληαίν Φνξέα 

Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ, φπσο: 

α) Γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο (λεξφ, αιθννινχρα πνηά, ρπκνί, αλαςπθηηθά, βαδάθηα ηξνθίκσλ, θιπ). 

β) Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο (απφ δεκεηξηαθά, κπηζθφηα, δάραξε, απνξξππαληηθά, νδνληφθξεκεο θιπ), 

ραξηνζαθνχιεο, ραξηνθηβψηηα, έληππν ραξηί (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία θιπ). 

γ) πλζεηηθέο ζπζθεπαζίεο πξντφλησλ – ηεηξαπάθ (απφ γάιαηα, ρπκνχο θιπ). 

δ) Πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο (λεξνχ, ρπκψλ, αλαςπθηηθψλ, γηανχξηηα, απνξξππαληηθά, είδε θαζαξηζκνχ, 

ζακπνπάλ, αθξφινπηξα, νδνληφθξεκεο, απνζκεηηθά θιπ), πιαζηηθέο ζαθνχιεο. 

ε) Μεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο απφ αινπκίλην ή ιεπθνζίδεξν (απφ αλαςπθηηθά, κπχξεο, γάιαηα εβαπνξέ, 

ηφλνο, θαθέο, ηνκαηνπνιηφο θιπ). 

ζη) Λνηπά είδε φπσο κεγάιεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (ςπγεία, πιπληήξηα, ειεθηξηθέο θνπδίλεο θιπ), 

κηθξνζπζθεπέο (θιηκαηηζηηθά, θσηηζηηθά είδε, ζπζθεπέο ηειεπηθνηλσλίαο, ζεζνπάξ, κίμεξ, πξντφληα 

εηθφλαο θαη ήρνπ, εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο, ειεθηξηθά-ειεθηξνληθά εξγαιεία θαη παηρλίδηα θιπ), θ.α. 

 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΥΩΡΟΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΣΖΡΖΖ 

ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ 

1. Καηνηθίεο ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη, θαζψο θαη ηα ζπγθξνηήκαηα θαηνηθηψλ (πνιπθαηνηθίεο), 

φπνπ κέλνπλ, κφληκα ή πξφζθαηξα, κεκνλσκέλα άηνκα ή νηθνγέλεηεο. Τπεχζπλνη γηα ηελ θαζαξηφηεηα 

θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη νη ηδηνθηήηεο ησλ θαηνηθηψλ, ελψ γηα 

ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ πνιπθαηνηθηψλ θαη νηθηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ είλαη νη δηαρεηξηζηέο 

ηνπο. Αλ δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο, ηφηε σο ππεχζπλνη ζεσξνχληαη φινη νη ηδηνθηήηεο ησλ 

δηακεξηζκάησλ θαη θαηαζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ. 

2. Δπηρεηξήζεηο-Καηαζηήκαηα ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη, φπνπ ιεηηνπξγνχλ θάζε θχζεσο 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηα θάζε είδνπο εξγαζηήξηα θαη βηνηερλίεο. Τπεχζπλνη γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαηά πεξίπησζε είλαη: 

α) Γηα ηηο πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο, ν ηδηνθηήηεο ή ν Γηεπζπληήο ηνπο. 

β) Γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο, ν Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο, Γηεπζχλσλ ή Δληεηαικέλνο χκβνπινο θαη 

Γεληθφο Γηεπζπληήο. 

γ) Γηα ηηο Οκφξξπζκεο θαη Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείεο, θαζψο θαη γηα ηηο Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο, ν Γηαρεηξηζηήο. 

δ) Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνχο, ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε)Γηα ηα σκαηεία, ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

3. Γξαθεία ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη, φπνπ αζθείηαη νπνηνδήπνηε επάγγεικα, κφληκν ή 

πξφζθαηξν. Τπεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 

είλαη ν ηδηνθηήηεο, λνκέαο ή θάηνρνο ηνπ γξαθείνπ. 

4. Οηθφπεδα ζεσξνχληαη νη αθάιππηνη ρψξνη, πεξηθξαγκέλνη ή κε, εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ. Τπεχζπλνο 

γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη ν ηδηνθηήηεο, 

λνκέαο ή θάηνρνο ηνπ νηθνπέδνπ. 

5. Βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο, θαζψο θαη εξγαζηήξηα ζεσξνχληαη νη ζηεγαζκέλνη ή 

ππαίζξηνη ρψξνη, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ βηνκεραληθέο ή βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο γηα παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο. ηηο κνλάδεο απηέο ν ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη 

ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο δηεχζπλζεο ηεο 

κνλάδαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νξηζηεί ηέηνην πξφζσπν, ππεχζπλνη ζεσξνχληαη ν ηδηνθηήηεο θαη ν 

δηεπζπληήο ηεο κνλάδαο. 

6. Τπεχζπλνη κεηαθνξάο θαη κεηαθφξησζεο ζεσξνχληαη φζνη εθηεινχλ ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο, θαζψο 

επίζεο θαη νη νδεγνί, νη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ θαη γεληθά θάζε πξνζηεζείο απφ ηνπο εθηεινχληεο ηηο 

εξγαζίεο απηέο. 
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7. Γηα ηηο ππφ αλέγεξζε νηθνδνκέο θαηνηθηψλ, γξαθείσλ, θαηαζηεκάησλ θ.ιπ. ππεχζπλνο είλαη ην 

θπζηθφ πξφζσπν ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην φλνκα ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί ε 

αληίζηνηρε νηθνδνκηθή άδεηα. 

8. Γηα ηα θάζε είδνπο νρήκαηα, ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ 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 αληίζηνηρνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο 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. 

9. Οη ππεχζπλνη ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 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 

Καλνληζκνχ. 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 ππαιιήινπ ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ή ελψπηνλ ηεο 

Αζηπλνκηθήο Αξρήο θαη ηαπηφρξνλα λα βεβαησζεί αξκνδίσο ε εκεξνκελία θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

θεηκέλνπ, θαζψο θαη ε γλεζηφηεηα ησλ ππνγξαθψλ. Αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ παξαπάλσ ζεσξεκέλνπ 

εγγξάθνπ θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά θαη κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο. 

10. Ηδηνθηήηεο νηθνπέδνπ, ν νπνίνο απνπζηάδεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο απφ ηνλ 

ηφπν ηνπ αθηλήηνπ ηνπ, ππνρξενχηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίην πξφζσπν ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

11. Όινη αλεμαηξέησο νη θάηνηθνη ή νη δηεξρφκελνη απφ ηελ πφιε/νηθηζκνχο καο, θαζψο θαη φινη νη 

θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα, θαζψο θαη νη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί 

(ΓΔΚΟ) είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθαξκφδνπλ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ 

1. Χο δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ λνείηαη ε ζπιινγή, ε κεηαθνξά, ε δηαινγή, ε απνζήθεπζε, ε 

ελαπφζεζε θαζψο θαη νη αλαγθαίεο εξγαζίεο επεμεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, 

αλάθηεζε ή αλαθχθισζε πξψησλ πιψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα λννχληαη σο: 

α) «πιινγή»: ε ζπγθέληξσζε θαη ν δηαρσξηζκφο ζε θαηεγνξίεο πιηθψλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπο. ηελ 

έλλνηα ηεο ζπιινγήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπγθέληξσζε/ηνπνζέηεζε ησλ απνβιήησλ ζε θάδνπο κέρξη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθνξά ηνπο. 

β) «Γηαινγή ζηελ πεγή»: φινη νη ηξφπνη θαη κέζνδνη αξρηθήο ζπιινγήο πιηθψλ κε ζθνπφ ηελ 

αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αλάθηεζή ηνπο. 

γ) «Απνθνκηδή»: ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ κεηαθίλεζεο ησλ απνβιήησλ απφ ηα κέζα ή ηνπο ρψξνπο 

ζπιινγήο ζηνπο ρψξνπο δηάζεζεο, επεμεξγαζίαο, αμηνπνίεζεο ή κεηαθφξησζεο. 

δ) «Μεηαθφξησζε»: νη εξγαζίεο κεηαθίλεζεο ησλ απνβιήησλ απφ ηα κέζα ή ρψξνπο ζπιινγήο ζε άιια 

κέζα κεηαθνξάο κε ελδερφκελε ζπκπίεζή ηνπο (ζηελ έλλνηα απηή πεξηιακβάλεηαη θηλεηφο ή ζηαζεξφο 

ζηαζκφο κεηαθφξησζεο). 

ε) «Πξνζσξηλή απνζήθεπζε»: ε απνζήθεπζε ησλ απνβιήησλ γηα νξηζκέλν ρξφλν ζε εγθεθξηκέλν ρψξν 

ή εγθαηάζηαζε, κέρξη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθνξά ηνπο ζε εγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο 

ή ηειηθήο δηάζεζεο. 

ζη) «Γηάζεζε»: Όιεο νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζην ρψξν ηειηθήο δηαρείξηζεο θαη ελαπφζεζεο, πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη νη εξγαζίεο 

αλαθχθισζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλάθηεζεο θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο. 

 

2. Παξαγσγφο απνξξηκκάησλ νξίδεηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ε δξαζηεξηφηεηα 

παξάγεη απφβιεηα (αξρηθφο παξαγσγφο) ή θάζε πξφζσπν πνπ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο 

πξνεπεμεξγαζίαο, αλάκεημεο ή άιιεο εξγαζίεο πνπ νδεγνχλ ζε κεηαβνιή ηεο θχζεο ή ηεο ζχλζεζεο ησλ 

απνβιήησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  3:  ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΖΜΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 9:  ΚΑΘΟΡΗΜΟ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

1. Ζ ζπιινγή, απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ κε νγθσδψλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, φπσο απηά 

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6 παξ. 2α πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο, πνπ εθηειεί 

24σξε ιεηηνπξγία, βάζε πξνγξάκκαηνο πνπ θαηαξηίδεη, κε θπιηφκελν ξεπφ θαη πελζήκεξε απαζρφιεζε 

ζε βάξδηεο. 

 

2. Ζ ζπιινγή, απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ αζηηθψλ θαη εηδηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 παξ. 2β, 2γ θαη 3γ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε πξφγξακκα πνπ 

θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο. 

 

3. Ζ ζπιινγή, απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ αζηηθψλ θαη εηδηθψλ απνξξηκκάησλ ηνπ άξζξνπ 6 

παξ. 2δ, 3α θαη 3β πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε ηνπ παξαγσγνχ ησλ απνβιήησλ ζε θαηάιιεια 

αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο φπσο Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο Πξνδηαιεγκέλνπ Οξγαληθνχ, Πξάζηλα 

ζεκεία, Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ θιπ. 

 

4. ηνλ Γήκν εθαξκφδεηαη πξφγξακκα δηαινγήο απνξξηκκάησλ γηα αλαθχθισζε, αλάθηεζε θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζε πξψησλ πιψλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6 παξ. 5.  Ο Γήκνο δηαηεξεί 

ην δηθαίσκα λα πινπνηήζεη θαη άιια πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία φπσο Βηναπνβιήησλ, Βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ θιπ.  

 

5. Ο Γήκνο δηαζέηεη πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο σο παξαθάησ (ηα πξνγξάκκαηα αλαξηψληαη αλαιπηηθά 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ή ζηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο): 

α) Πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο αζηηθψλ κε νγθσδψλ απνξξηκκάησλ, ηα νπνία θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ 

θάδσλ ζπκκείθησλ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ θαζεκεξηλά. 

β) Πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, ηα νπνία θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ θάδσλ 

αλαθχθισζεο επζχλεο ηνπ δήκνπ (κπιε θάδν, θψδσλεο γπαιηνχ, ειεθηξηθέο/ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, 

ιακπηήξεο, θιπ.) 

γ) Πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο πξντφλησλ θεπεπηηθψλ εξγαζηψλ θαη νγθσδψλ αζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηα 

νπνία ιεηηνπξγνχλ απφ Γεπηέξα έσο θαη άββαην απφ ηηο 7:30 ην πξσί κέρξη ηηο 12:30 ην κεζεκέξη, 

θαηφπηλ επηθνηλσλίαο θαη αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνχ πνπ 

θαζνξίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο, κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

δ) Ζ απνθνκηδή απνξξηκκάησλ γηα ηηο παξαθάησ πεξηνρέο θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

Α) Ζ απνθνκηδή ζπκκείθησλ απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ 

θαη θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο ζην «Ηζηνξηθφ θέληξν» ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο ζα 

γίλεηαη σο εμήο: 

i) Ζ απνζήθεπζε ζα γίλεηαη ζε ηδησηηθνχο θάδνπο ή ζε πιαζηηθνχο αλζεθηηθνχο ζάθνπο/ζαθνχιεο 

ζθηρηά δεκέλεο. Κάδνη θαη ζάθνη/ζαθνχιεο ζα αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θαζψο θαη ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηνπ θαηαζηήκαηνο. Θα είλαη ζε δηαθξηηά ρξψκαηα 

(αλάινγα κε ην είδνο ησλ απνξξηκκάησλ), ηχπν θαη κέγεζνο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο 

θαζαξηφηεηαο. 

ii) Θα θπιάζζνληαη εζσηεξηθά ηεο ηδηνθηεζίαο ή εκπξφο ηεο ηδηνθηεζίαο, εθφζνλ δελ εκπνδίδεη ηελ 

θπθινθνξία θαη ηεξνχληαη απζηεξά νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη εππξεπηζκνχ ηεο πεξηνρήο. 

iii) Σα απνξξίκκαηα ζα δηαρσξίδνληαη ζηελ πεγή ζε ζχκκεηθηα θαη ζε αλαθπθιψζηκα ζχκθσλα κε ηα 

πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο πνπ αθνινπζεί θάζε θνξά ε ππεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

ηνπ Γήκνπ.  

iv) Κάδνη θαη ζαθνχιεο ζα παξαδίδνληαη απζηεξά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα απνθνκηδήο ζηελ 

ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. 
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v) Απνθνκηδή «πφξηα –πφξηα» ζην Ηζηνξηθφ Κέληξν ηεο Μπηηιήλεο , φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

δηέξρεηαη απνξξηκκαηνθφξν φρεκα ζα γίλεηαη σο εμήο (πξνυπφζεζε νη νδνί δηέιεπζεο απζηεξά λα είλαη 

ειεχζεξνη απφ νηηδήπνηε κπνξεί λα εκπνδίδεη ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηέιεπζε ηνπ νρήκαηνο): 

       -  Οδφο Δξκνχ απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή ζηηο 15:00 ην κεζεκέξη θαη ην άββαην ζηηο 16:00. 

       - Οδφο Βνπηζηλά, άκνπ, Αξρηπειάγνπο, Υίνπ, Μεηξνπφιεσο, Αζαλαζίνπ Μεηξέιηα θαη 

Κνκλελάθε (ζηα ηκήκαηα ησλ νδψλ πνπ δηέξρνληαη νρήκαηα) απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή ζηηο 7:00-8:00 

ην πξσί. 

vi) Δλαιιαθηηθά, Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ (ζχκκεηθηα θαη αλαθπθιψζηκεο ζπζθεπαζίεο) 

θαηαζηεκάησλ ηνπ Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ πνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηέιεπζεο απνξξηκκαηνθφξνπ 

νρήκαηνο, ζα γίλνληαη κε παξάδνζή ηνπο, κε κέξηκλα ησλ ηδηνθηεηψλ, ζηα νρήκαηα απνθνκηδήο, επί ηεο 

νδνχ Π. Κνπληνπξηψηε ηηο πξσηλέο ψξεο 08:00 έσο 09:00 πκ θαη ηηο κεζεκεξηαλέο ψξεο 14:30 έσο 

15:30, θαζεκεξηλά εθηφο Κπξηαθήο, είηε κε παξάδνζή ηνπο κε κέξηκλα ησλ ηδηνθηεηψλ, ζηα νρήκαηα 

απνθνκηδήο, επί ηεο νδφ Δξκνχ θαηά ηα δξνκνιφγηα ηεο (iv) παξαγξάθνπ. Οη θάδνη ή ζαθνχιεο ΓΔΝ 

ζα εγθαηαιείπνληαη ζην πεδνδξφκην αιιά ζα ζπλνδεχνληαη κε επζχλε ηνπ παξαγσγνχ κέρξη ηελ 

απνθνκηδή θαη ζα απνκαθξχλνληαη άκεζα κεηά ηελ απνθνκηδή.  

vii) Σα σξάξηα απνθνκηδήο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ κε επζχλε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο  θαη 

ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο. 

viii) ε πεξηφδνπο αξγηψλ θ.ιπ. ηα δξνκνιφγηα απνθνκηδήο ζα πξνζαξκφδνληαη κε αλαθνηλψζεηο ηεο 

ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο. 

ix) Οη γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο πιεζηέζηεξνπο θψδσλεο γπαιηνχ. 

x) Γηα ηα θαηαζηήκαηα πνπ ζε πεξηφδνπο παξαιαβήο εκπνξεπκάησλ έρνπλ κεγάιε παξαγσγή 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο (ραξηφθνπηεο θ.ιπ.), δελ ζα απνξξίπηνληαη αλεμέιεγθηα, αιιά ζα 

θπιάζζνληαη εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζα δηπιψλνληαη/ζπκπηέδνληαη θαη ζα γίλεηαη πξνγξακκαηηζκέλε 

απνθνκηδή ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο. 

ix) Οη θαηνηθίεο ζα εμππεξεηνχληαη κε ηνπο πιεζηέζηεξνπο κε ηελ ηδηνθηεζία ηνπο θάδνπο. 

 

Β) Ζ απνθνκηδή ζπκκείθησλ απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ησλ θαηαζηεκάησλ κεγάιεο 

παξαγσγήο, πνπ ζα πξνζδηνξίδεη ε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο (κίλη κάξθεη, θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη 

ςπραγσγίαο, ηρζπνπσιεία, θξενπσιεία, καλάβηθα θιπ), επί ησλ νδψλ Ζιία Βελέδε, Καβέηζνπ, 

κχξλεο, Βνπξλάδσλ θαη Αεξνπφξνπ Γηαλαξέιιε, ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο ζα γίλεηαη σο εμήο: 

i) Ζ απνζήθεπζε ζα γίλεηαη ζε ηδησηηθνχο θάδνπο θαη ζαθνχιεο/ζάθνπο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ην φλνκα 

ηνπ θαηαζηήκαηνο θαζψο θαη ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηνπ θαηαζηήκαηνο. Θα είλαη ζε δηαθξηηά 

ρξψκαηα (αλάινγα κε ην είδνο ησλ απνξξηκκάησλ), ηχπν θαη κέγεζνο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο. 

ii) Θα θπιάζζνληαη εζσηεξηθά ηεο ηδηνθηεζίαο ή εκπξφο ηεο ηδηνθηεζίαο εθφζνλ δελ εκπνδίδεη ηελ 

θπθινθνξία θαη ηεξνχληαη νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη εππξεπηζκνχ ηεο πεξηνρήο. 

iii) Σα απνξξίκκαηα ζα δηαρσξίδνληαη ζηελ πεγή ζε ζχκκεηθηα θαη ζε αλαθπθιψζηκα ζχκθσλα κε ηα 

πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο πνπ αθνινπζεί θάζε θνξά ε ππεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη αλαθχθισζεο.  

iv) Ζ Απνθνκηδή ηνπο ζα γίλεηαη ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο θαζεκεξηλά εθηφο Κπξηαθήο. 

v) Οη θάδνη ΓΔΝ ζα εγθαηαιείπνληαη ζην πεδνδξφκην αιιά ζα απνκαθξχλνληαη ακέζσο κεηά ηελ 

απνθνκηδή.  

vi) ε πεξηφδνπο αξγηψλ θ.ι.π. ηα δξνκνιφγηα απνθνκηδήο ζα πξνζαξκφδνληαη κε αλαθνηλψζεηο ηεο 

ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο. 

vii) Οη γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο πιεζηέζηεξνπο θψδσλεο γπαιηνχ. 

viii) Γηα ηα θαηαζηήκαηα πνπ ζε πεξηφδνπο παξαιαβήο εκπνξεπκάησλ έρνπλ κεγάιε παξαγσγή 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο (ραξηφθνπηεο θ.ιπ.), δελ ζα απνξξίπηνληαη αλεμέιεγθηα, ζα 

θπιάζζνληαη εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζα δηπιψλνληαη/ζπκπηέδνληαη θαη ζα γίλεηαη πξνγξακκαηηζκέλε 

απνθνκηδή ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο. 

ix) Οη θαηνηθίεο ζα εμππεξεηνχληαη κε ηνπο πιεζηέζηεξνπο κε ηελ ηδηνθηεζία ηνπο θάδνπο. 
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6. Σα απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη, κε εηδηθά κέζα ηνπ Γήκνπ, ζε ζηαζκνχο κεηαθφξησζεο, ρψξνπο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο, εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ή δηαινγήο, ΚΓΑΤ, ή φπνπ αιινχ νξίζεη ε Γεκνηηθή 

Αξρή. Ζ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο νθείιεη λα δηαηεξεί ηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη λα πξνβαίλεη ζε ζπρλφ πιχζηκν, απνιχκαλζε θαη ζπληήξεζή ηνπο. 

 

7. Ζ θαζαξηφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ γίλεηαη κε εξγαζίεο πεξηζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο 

απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε νδνχο, πιαηείεο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, αθάιππηα νηθφπεδα θαη 

εθηάζεηο απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ αλάινγα κε ηηο επνρηαθέο ή ηξέρνπζεο αλάγθεο. Ζ ζπρλφηεηα 

θαη νη κέζνδνη ζθνππίζκαηνο ησλ δξφκσλ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Γήκν δεδνκέλσλ ησλ αλαγθψλ, ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ θαη ηεο επάξθεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ. Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

θαζαξηφηεηαο ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ, ν Γήκνο ηνπνζεηεί θαιαίζζεηα θαη εχρξεζηα δνρεία 

απνξξηκκάησλ θαη απνηζίγαξσλ ή άιινπο εηδηθνχο θάδνπο ππνδνρήο. 

 

8. Ο Γήκνο νθείιεη: 

α) Να ελεκεξψλεη ηνπο πνιίηεο γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη δξνκνιφγηα νρεκάησλ απνθνκηδήο 

απνξξηκκάησλ , πιπζίκαηνο θάδσλ θαη κεραληθψλ ζαξψζξσλ θαη ηηο ηπρφλ αιιαγέο.  

β) Να ελεκεξψλεη γηα ηε ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ πφιεσλ/νηθηζκψλ φηαλ απηφ 

απαηηείηαη ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ. 

γ) Να πξαγκαηνπνηεί ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ηαθηηθά, εθηφο αγνξψλ θαη θεληξηθψλ δξφκσλ 

θ.ιπ. φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

δ) Να δηαηεξεί μερσξηζηφ πξφγξακκα πιπζίκαηνο ησλ θάδσλ κε εηδηθφ φρεκα πιπληεξίνπ θάδσλ ηεο 

Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο. 

ε)Να θξνληίδεη λα είλαη θαζαξά εμσηεξηθά απφ ζθνππίδηα θαη θεξηά πιηθά ηα θξεάηηα ηνπ Γήκνπ, ψζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή απνξξνή ησλ νκβξίσλ ζε απηά. 

ζη) Να κεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, 

παξέρνληαο ηα θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαζψο θαη νκνηφκνξθεο ζηνιέο εξγαζίαο. 

δ) Να δεκνζηεχζεη θαη λα γλσζηνπνηήζεη ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, φπσο νξίδεηαη ζρεηηθά ζηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΑΠΟ ΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

1. Ζ ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 4 θαη φζσλ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ηνμηθά-επηθίλδπλα δηέπνληαη απφ εηδηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

2. Ζ ζπληήξεζε θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ δηθηχνπ φκβξησλ εζσηεξηθά, γηα 

ην νπνίν είλαη ππεχζπλε ε ΓΔΤΑ ηνπ Γήκνπ.  

3. Ο θαζαξηζκφο ζηαζκψλ, θ.ιπ. ηδηνθηεζίαο θνξέσλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο (ΚΣΔΛ, θ.ιπ.). 

4. Ο θαζαξηζκφο αιζψλ, πάξθσλ, πξναπιίσλ θαη πξαζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηδησηηθνχο ή άιινπο 

δεκφζηνπο θνξείο, εθηφο αλ έρεη ππάξμεη πξνεγνχκελε ζπκθσλία. 

5. ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ή ιήςεο εθηάθησλ κέηξσλ γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο ή δηαθνπήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ θ.ιπ.), ν Γήκνο, κεηά απφ ελεκέξσζε ησλ 

πνιηηψλ, κπνξεί ηνπηθά ή ζπλνιηθά λα ηξνπνπνηεί ή θαη λα δηαθφπηεη ηα πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο 

κέρξη λα αξζνχλ ηα έθηαθηα κέηξα ή επαλαιεηηνπξγήζνπλ νη ρψξνη δηάζεζεο. 

6. Ζ άξζε θαη κεηαθνξά νγθσδψλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ, ζθαθψλ ή κεραλεκάησλ εξγνζηαζίσλ θαη 

βηνηερληψλ, ηα νπνία κεηαθέξνληαη κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε, πιελ φζσλ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6 

παξ. 3δ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ γηα ηα νπνία ηζρχνπλ φζα αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 31. 

7. Ζ δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ, πνπ εθρχλνληαη ζε δίθηπα απνρεηεχζεσλ, ζην έδαθνο θαη ζε 

πδάηηλνπο απνδέθηεο, θαζψο θαη ηα αέξηα απφβιεηα πνπ εθπέκπνληαη ζηελ αηκφζθαηξα. 

8. Ζ θαζαξηφηεηα ησλ δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ ρψξσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ, ε νπνία αλήθεη ζηνπο δηνξγαλσηέο. Απηνί νθείινπλ λα 

δηαηεξνχλ ηνπο παξαρσξεκέλνπο ρψξνπο θαζαξνχο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ θαη κεηά ην 

πέξαο απηψλ λα ηνπο απνδίδνπλ ζηελ θνηλή ρξήζε, θαζαξνχο θαη εππξεπηζκέλνπο, ζηελ θαηάζηαζε πνπ 
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ηνπο παξέιαβαλ. Ο Γήκνο αλαιακβάλεη ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, κεηά ην πέξαο ησλ 

εθδειψζεσλ, κφλνλ θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο ησλ δηνξγαλσηψλ κε ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη αθνχ 

πξνεγεζεί ε θαηαβνιή ηέινπο, φπσο απηφ νξίδεηαη κε απφθαζε 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 ηνπνζεηνχλ ζε ζεκεία πνπ ππνδεηθλχεη ε Τπεξεζία 

Καζαξηφηεηαο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  4:  ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΠΟΛΗΣΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 11:  ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΓΗΑ ΣΑ ΔΩΣΔΡΗΚΑ ΜΖ ΟΓΚΩΓΖ ΑΣΗΚΑ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ 

1. Όινη νη πνιίηεο πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ 

ζπκπηέδνληάο ηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαη ζπζθεπάδνληαο ηα ζε ζθηρηά δεκέλεο ζαθνχιεο θαη 

ηνπνζεηψληαο ηα κέζα ζηνπο θάδνπο φζν ην δπλαηφλ πην θνληηλά ρξνληθά ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε, απφ 

ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, ψξα απνθνκηδήο γηα ηελ εθάζηνηε πεξηνρή. 

2. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε απνξξηκκάησλ ζην πεδνδξφκην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεδψλ θαη ησλ 

νρεκάησλ, αιιά θαη ιφγσ ηεο πξφιεςεο ηεο δηαξξνήο πιηθψλ, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο 

θαη ηνλ εππξεπηζκφ ηεο πεξηνρήο. Οη ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 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 ζε απηφλ δελ πξέπεη λα 

εγθαηαιείπνληαη ζην πεδνδξφκην ή ην νδφζηξσκα, δίπια ή έμσ απφ ηνλ θάδν, αιιά λα κεηαθέξνληαη 

θαη λα θπιάζζνληαη ζε ηδησηηθφ ρψξν ησλ παξαγσγψλ, κέρξη ηελ επφκελε πξνγξακκαηηζκέλε 

απνθνκηδή ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα πγηεηλήο θαη εππξεπηζκνχ ηεο πεξηνρήο. 

3. Οη ππεχζπλνη γηα ηα απνξξίκκαηα ησλ ρψξσλ, φπσο απηνί ραξαθηεξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ, πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ην πξφγξακκα απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ πνπ ν 

Γήκνο έρεη θαηαξηίζεη γηα ηε γεηηνληά ηνπο. Σελ ψξα δηέιεπζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ νθείινπλ λα 

έρνπλ ζπζθεπαζκέλα ηα απνξξίκκαηα επζχλεο ηνπο ζε πιαζηηθνχο αλζεθηηθνχο ζάθνπο ηνπο νπνίνπο 

λα έρνπλ ηνπνζεηήζεη κέζα ζηνλ θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο ή ζε εηδηθνχο απνξξηκκαηνζπιιέθηεο 

(αλάινγα ηελ πεξίπησζε) πνπ ν Γήκνο έρεη ηνπνζεηήζεη (πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ξπζκίδνληαη 

δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ). 

4. Οη θάδνη ηνπνζεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε ρσξνζέηεζεο ησλ θάδσλ θαη κε ηα θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο θάδσλ (Παξάξηεκα 1 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ). Δπίζεο, θάδνη ηνπνζεηνχληαη θαη ζε νπνηνδήπνηε θηίξην θξίλεη ε Τπεξεζία 

Καζαξηφηεηαο φηη εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο απνθνκηδήο. Μεηαθίλεζε ή αιιαγή ζέζεσο, κφληκεο ή 

πξνζσξηλήο, ησλ θάδσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο ηνπ Γήκνπ, θαηφπηλ 

εηζήγεζεο ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη γλσκνδφηεζεο ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο πεξηνρήο. 

Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε παξεκβνιή ζε ρψξν πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδνπ 

απνξξηκκάησλ. 

5. Απαγνξεχεηαη ε επηθφιιεζε απηνθφιιεησλ, δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ θαη ε αλαγξαθή ζπλζεκάησλ ζε 

θάδνπο ή άιια κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ. 

6. Οη επαγγεικαηηθνί ρψξνη πνπ έρνπλ απμεκέλν φγθν απνξξηκκάησλ ή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ 

(ζνχπεξ  κάξθεη, θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θ.ιπ.), εθφζνλ ν Γήκνο δελ δηαζέηεη ή δελ 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηήζεη θάδνπο, ππνρξενχληαη κε δηθή ηνπο δαπάλε ζηελ εγθαηάζηαζε 

θάδσλ, πξνδηαγξαθψλ ζχκθσλα κε απηνχο πνπ έρεη ήδε εγθαηαζηήζεη ν Γήκνο θαη ζε αξηζκφ θαη 

ρσξεηηθφηεηα ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο. Οη θάδνη ζα αλαγξάθνπλ ηελ 

επσλπκία θαη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ηεο 

επηρείξεζεο, φπνπ ζα ππάξρεη εχθνιε θαη αζθαιήο πξφζβαζε ησλ νρεκάησλ απνθνκηδήο ηεο ππεξεζίαο 

θαζαξηφηεηαο. Σα θαπάθηα ζα παξακέλνπλ θιεηζηά θαη δελ ζα ππνβαζκίδεηαη ε γχξσ πεξηνρή. 

ΑΔΑ: 616Ε46ΜΓΘΓ-ΖΦΠ



 

 13 

7. Κάζε Πνιπθαηνηθία ή ζπγθξνηήκαηα θαηνηθηψλ κε πεξηζζφηεξεο απφ 10 θαηνηθίεο/δηακεξίζκαηα, 

νθείινπλ λα εμππεξεηνχληαη απφ θάδνπο πνπ ζα ηνπνζεηήζεη ν Γήκνο έκπξνζζελ ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο 

γηα λα κελ επηβαξχλνληαη άιιεο γεηηνληέο απφ ηηο απμεκέλεο παξαγφκελεο πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ. 

8. Γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αηζζεηηθή ηεο πφιεο θαη ηε δεκφζηα πγεία δελ επηηξέπεηαη ε 

ηνπνζέηεζε ζθνππηδηψλ έμσ απφ ηνπο θάδνπο. ε πεξίπησζε απεξγίαο ζπζηήλεηαη ζηνπο δεκφηεο λα 

κελ βγάδνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζηνπο θάδνπο, αιιά λα ηα θξαηνχλ ζε ηδησηηθφ ρψξν, πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπρζεί ε ξχπαλζε θαη ε ππνβάζκηζε. Γηα φζνπο εληνπίδνληαη λα παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε απηή 

εθαξκφδεηαη ν παξψλ Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο. 

9. Οη ππεχζπλνη ρψξσλ καδηθήο εζηίαζεο (εζηηαηνξίσλ, καγεηξείσλ, θαθελείσλ, νπδεξί, ςεηνπσιείσλ, 

ηαρπθαγείσλ, ή θάζε άιιεο εθκεηάιιεπζεο ή θνξέα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα 

εζηίαζεο θαη ζίηηζεο) πξηλ ζπζθεπάζνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο κέζα ζε ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ, 

νθείινπλ λα ηα έρνπλ ζηξαγγίζεη πνιχ θαιά θαη λα ηα έρνπλ ζπζθεπάζεη επηκειψο θαη ζε θακία 

πεξίπησζε λα κελ ζχξνληαη επί ηνπ νδνζηξψκαηνο πξνθαιψληαο ξχπνπο. Αηρκεξά απνξξίκκαηα φπσο 

θαιακάθηα θαη νδνληνγιπθίδεο, ζα ζπζθεπάδνληαη μερσξηζηά θαη επηκειψο πξηλ ηελ απφξξηςε, ψζηε λα 

κελ ηξππάλε νη ζαθνχιεο θαη πξνθαιείηε δηαξξνή πγξψλ απνβιήησλ, απνξξηκκάησλ θαη νζκψλ. 

10. ηηο πεξηνρέο, πνπ δελ ππάξρνπλ θάδνη κεραληθήο απνθνκηδήο, νη ππεχζπλνη δελ πξέπεη λα 

εγθαηαιείπνπλ ηα πξνο απνθνκηδή απνξξίκκαηα ζην πεδνδξφκην ή ην νδφζηξσκα, αιιά ππνρξενχληαη 

λα ηα κεηαθέξνπλ ζηνπο πιεζηέζηεξνπο θάδνπο  κεραληθήο απνθνκηδήο (πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

ξπζκίδνληαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ή απφ ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο). 

11. Οη θάδνη κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε ην θαπάθη ηνπο θαη λα 

παξακέλνπλ θιεηζηνί κέρξη ηελ απνθνκηδήο απηψλ απφ ηα ζπλεξγεία θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. 

12. Απαγνξεχεηαη λα ξίρλνληαη κέζα ζηνπο θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο  απνξξηκκάησλ πγξά 

απφβιεηα ή απφβιεηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ή δεκηά ζηνλ θάδν (έιαηα θαη ιίπνη, 

θνιιψδεηο ή ηνμηθέο νπζίεο θ.ιπ.), πιηθά ή νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θσηηά ζηνλ θάδν 

(αλακκέλα ηζηγάξα ή απνηζίγαξα, ζηάρηεο θ.ιπ.) ή πιηθά πνπ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ππεξβνιηθά ην 

βάξνο ηνπ θάδνπ (κπάδα, ρψκαηα, ιάζπεο θ.ιπ.) θαη λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ζηνπο θάδνπο θαη 

ζηνπο αληίζηνηρνπο αλπςσηηθνχο κεραληζκνχο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ζηα απνξξηκκαηνθφξα. 

13. Απαγνξεχεηαη ε αλαξξίρεζε ζε θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο ή γεληθά ζε απνξξηκκαηνδέθηεο θαη ην 

αλαθάηεκα ησλ απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηφλ, απφ άηνκα κε εμνπζηνδνηεκέλα γηα ιφγνπο 

δηαζθάιηζεο ηεο αηνκηθήο ηνπο αθεξαηφηεηαο, αιιά θαη γηα ηελ απνθπγή δηαζπνξάο  απνξξηκκάησλ θαη 

ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΓΗΑ ΣΑ ΔΩΣΔΡΗΚΑ ΟΓΚΩΓΖ ΑΣΗΚΑ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ 

1. Σα νγθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6 παξ. 2δ, απνηεινχλ εηδηθή 

θαηεγνξία θαη απνηεινχλ επζχλε απηνχ πνπ ηα παξάγεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 3. 

2. Απηά ηα απνξξίκκαηα δελ εγθαηαιείπνληαη νπνπδήπνηε, αιιά παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία 

Καζαξηφηεηαο κφλν εθφζνλ απηή δηαζέηεη ηα κέζα θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα απνθνκηδήο ηνπο. Απηφ 

πινπνηείηαη θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ησλ ππεπζχλσλ παξαγσγψλ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην 

άξζξν 8, κε ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη πξνγξακκαηηζκέλνπ ξαληεβνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηε κεηαθνξά θαη ηε δηάζεζε ησλ παξαπάλσ απνξξηκκάησλ 

(κεγάινο φγθνο, επηθηλδπλφηεηά ηνπο θ.ιπ.). 

3. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο δχλαηαη λα απνθνκίζεη ηα απνξξίκκαηα απηά, νη 

ππεχζπλνη παξαγσγνί ππνρξενχληαη: 

α) Να πξνθαηαβάιινπλ ππέξ ηνπ Γήκνπ ην πξνβιεπφκελν ηέινο απνθνκηδήο αλά νγθψδεο αληηθείκελν, 

έπεηηα απφ επηθνηλσλία κε ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο. Να πξνεηνηκάζνπλ γηα παξάδνζε ηα 

αληηθείκελα ζηελ θαηάζηαζε θαη κε ηε ζπζθεπαζία πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηελ Τπεξεζία 

Καζαξηφηεηαο. Σν ηέινο απνθνκηδήο ησλ νγθσδψλ απνξξηκκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ. 
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β) Να κελ ελαπνζέηνπλ νγθψδε αληηθείκελα ζην πεδνδξφκην, ζην νδφζηξσκα, ή ζε θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο απφ πξηλ, αιιά κφλνλ θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο 

Καζαξηφηεηαο γηα ηελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν πνπ πξέπεη λα ελαπνζέζνπλ πξνζσξηλά ηα πξνο 

απνθνκηδή αληηθείκελα. 

γ) Να παξαδίδνπλ ηα αληηθείκελα πξνο απνθνκηδή ηελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ζην ζεκείν πνπ ζα θαζνξίζεη 

ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο.  

δ) Σα αληηθείκελα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειν ζεκείν, ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε 

θπθινθνξία πεδψλ ή νρεκάησλ θαη λα είλαη επρεξήο ε ζπιινγή ηνπο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία 

θαζαξηφηεηαο. Σν ζεκείν ηνπνζέηεζήο ηνπο ζα βξίζθεηαη ζην πεδνδξφκην κπξνζηά απφ ηελ ηδηνθηεζία 

ηνπο (ή γηα πεξίπησζε πεδνδξφκνπ ή δξφκνπ ζην φξην ηεο νηθνδνκηθήο ηνπο γξακκήο) ή πιεζίνλ ηνπ 

πιεζηέζηεξνπ θάδνπ απνξξηκκάησλ. 

4. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζην ρψξν θαη εθαξκφδεηαη φ,ηη 

πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ γηα ηελ παξάλνκε θαηάιεςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.  

5. Δηδηθφηεξα γηα ηα νγθψδε απφβιεηα νηθηαθνχ ηχπνπ θαη ζε πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ θαηαζηήκαηα, γξαθεία θ.ιπ., νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο 

ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ φγθν ζηα πάζεο θχζεσο απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο, πνπ ηνπνζεηνχλ πξνο 

απνθνκηδή (ραξηνθηβψηηα, μπινθηβψηηα θ.ιπ.) κε ζπκπίεζε ή άιιν πξφζθνξν ηξφπν (πεξίδεζε, 

δίπισκα θ.ιπ.). 

 

ΑΡΘΡΟ 13:  ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΔΗΓΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΩΝ 

ΚΑΓΩΝ Ή ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΓΔΚΣΩΝ (ΚΟΝΣΔΗΝΔΡ)  

1. Ο Γήκνο δχλαηαη λα θάλεη ρξήζε εηδηθψλ ζπζηεκάησλ βπζηδφκελσλ θάδσλ ή κεγάισλ 

απνξξηκκαηνδεθηψλ (θνληέηλεξ) κε ζπκπίεζε ή ρσξίο,  ζε επηβαξπκέλεο πεξηνρέο ηεο πφιεο (αγνξέο, 

πιαηείεο θαη φπνπ ν Γήκνο θξίλεη φηη ρξεηάδεηαη πξνο απνζπκθφξεζε ησλ θάδσλ απνθνκηδήο θαη 

αλαθχθισζεο θαη πξνο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πξναζηίνπ). Σν θάζε ζχζηεκα ζα θέξεη 

επίγεηνπο δέθηεο, γηα ζχκκεηθηα απνξξίκκαηα θαη γηα αλαθπθιψζηκεο ζπζθεπαζίεο κε εηδηθή ζήκαλζε 

πνπ ζα ηα μερσξίδεη. 

2. Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ εηδηθψλ ζπζηεκάησλ, νη πνιίηεο θαη νη επαγγεικαηίεο ηνπ 

Γήκνπ θαινχληαη λα πηνζεηήζνπλ ηελ πξνζπάζεηα απηή κε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο, ψζηε λα δηαηεξείηαη 

ν πεξηβάιινλ ρψξνο θαζαξφο.  

α) Να κε ξίρλνπλ απνξξίκκαηα εθηφο ησλ θάδσλ. 

β)Να κε ιεξψλνπλ ηνπο θάδνπο ηφζν εμσηεξηθά φζν θαη ζην ζηφκην απηψλ. 

γ)Να ρξεζηκνπνηνχλ θαιά θιεηζκέλεο ζαθνχιεο. 

δ)Να κεηψλνπλ ηνλ φγθν ησλ ζπζθεπαζηψλ (ραξηφθνπηεο, θ.ά.) ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εηζξνή κέζα 

ζηνπο επίγεηνπο δέθηεο. 

ε)Να κελ αθήλνπλ ζαθνχιεο ή ζπζθεπαζίεο εθηφο ησλ εηδηθψλ απνξξηκκαηνδεθηψλ. 

ζη)Να κελ ξίρλνπλ νγθψδε αληηθείκελα  

δ)Να ελαπνζέηνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο εληφο ησλ εηδηθψλ απνξξηκκαηνδεθηψλ πξηλ ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε απνθνκηδή. 

 

ΑΡΘΡΟ 14:  ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

1. Σα απνξξίκκαηα πνπ είλαη πξντφληα θεπεπηηθψλ εξγαζηψλ, θαη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

νγθσδψλ απνβιήησλ απφ θεπεπηηθέο εξγαζίεο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6 παξ. 2δ, δελ 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «νηθηαθψλ» απνξξηκκάησλ, αιιά απνηεινχλ εηδηθή θαηεγνξία θαη 

απνηεινχλ επζχλε απηνχ πνπ ηα παξάγεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 3. 

2. Σα θχιια, μεξά άλζε, ππφινηπα θαζαξηζκνχ θήπσλ, θχιια, θπηά απφ γιάζηξεο, γθαδφλ θ.ιπ. ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έρνπλ κηθξφ φγθν θαη βάξνο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6 παξ. 2γ, 

ζπζθεπάδνληαη ζε αλζεθηηθνχο πιαζηηθνχο ζάθνπο θαη ηνπνζεηνχληαη εληφο ησλ θάδσλ κεραληθήο 

απνθνκηδήο, φπσο ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα. Δθφζνλ ν Γήκνο πινπνηεί πξφγξακκα μερσξηζηήο δηαινγήο 

ζηελ πεγή (ΓζΠ) θαη αλαθχθισζεο βηνπνβιήησλ, ηφηε απηά ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ξεχκα, ρσξίο 
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πιαζηηθή ζπζθεπαζία (κε βηναπνδνκήζηκε), ζηνπο πιεζηέζηεξνπο θαθέ θάδνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

3. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα απνξξίκκαηα ησλ θεπεπηηθψλ εξγαζηψλ έρνπλ κεγάιν φγθν (ιφγσ ηνπ φγθνπ 

δελ ρσξνχλ ή δελ είλαη θαηάιιεια γηα λα κπνπλ ζε θνηλφ θάδν), αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία απνθνκηδήο 

νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ (άξζξν 6 παξ. 2δ), απφ ηα εηδηθά ζπλεξγεία, έπεηηα απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία 

ησλ ππεπζχλσλ κε ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 παξ. 3. 

4. Σα ππφινηπα πξντφληα πνπ δεκηνπξγνχληαη σο απνηέιεζκα θνπήο δέληξσλ, ζάκλσλ, θιαδηψλ θ.ιπ. 

ζπζθεπάδνληαη ζε ειαθξά δέκαηα, δεκέλα κε αλζεθηηθφ ζρνηλί ή ζχξκα γηα ηελ εχθνιε θφξησζή ηνπο. 

Γελ επηηξέπεηαη λα βγαίλνπλ απφ πξηλ ζην πεδνδξφκην / δξφκν, ρσξίο λα πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κε ηελ 

Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη αθνινπζνχληαη νη νξηδφκελεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 

παξ.  5. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζην ρψξν θαη εθαξκφδεηαη φ,ηη 

πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ γηα ηελ παξάλνκε θαηάιεςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

6. Τπφινηπα ρψκαηνο θαη θνπξνρψκαηνο απνκαθξχλνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο ππεχζπλνπο 

παξαγσγνχο κε δηθά ηνπο κέζα. Απαγνξεχεηαη ε αλάκημή ηνπο κε νηθηαθά απνξξίκκαηα ή ε 

αλεμέιεγθηε δηάζεζή ηνπο. 

7. Απαγνξεχεηαη ε αλεμέιεγθηε θαη ρχκα δηάζεζε θχιισλ, γθαδφλ θιπ ζην πεδνδξφκην/δξφκν. 

 

ΑΡΘΡΟ 15:  ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΔΗΓΗΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ 

1. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Γήκνο δηαζέηεη ηελ ππνδνκή θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

πεξηζπιινγήο ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ απφ βηνκεραληθή, βηνηερληθή θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 6 παξ. 3α θαη 3β ηνπ Καλνληζκνχ, πεξηζπιιέγεη ηα απφβιεηα απηά βάζεη 

εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ αλαθνηλψλεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ 

ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπλ ππέξ ηνπ Γήκνπ εηδηθφ ηέινο απνθνκηδήο. Δπηπιένλ, έρνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά νγθψδε αζηηθά απφβιεηα έηζη φπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 12 παξ. 3. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζην 

ρψξν θαη εθαξκφδεηαη φ,ηη πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ.  

2. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ησλ 

εηδηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6 παξ. 3α θαη 3β νη ππεχζπλνη βηνκεραληψλ, 

βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ θ.ιπ. ππνρξενχληαη λα απνκαθξχλνπλ ηα απνξξίκκαηα κε δηθά 

ηνπο κέζα. Δπίζεο ππνρξενχληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα ηα θξαηνχλ ζπζθεπαζκέλα ζηα 

πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κελ ηα ελαπνζέηνπλ ζην πεδνδξφκην. 

3. Σα απνξξίκκαηα ησλ δεκνηηθψλ λεθξνηαθείσλ, ηα πξνεξρφκελα απφ εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ησλ 

δηαθφξσλ ρψξσλ, πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα εζσηεξηθά αζηηθά, ζπιιέγνληαη θαη κεηαθέξνληαη θαηά ην 

ζπλήζε ηξφπν. Σα πξνεξρφκελα απφ εθηαθέο ζεσξνχληαη ηνμηθά-επηθίλδπλα θαη ζπζθεπάδνληαη θαη 

κεηαθέξνληαη κε εηδηθφ ηξφπν βάζε ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο κε επζχλε ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ λεθξνηαθείσλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΩΝ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

1. Απφβιεηα εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (κπάδα) πνπ πξνέξρνληαη απφ νπνηεζδήπνηε 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, κηθξνεπηζθεπέο θ.ιπ. πξέπεη λα κεηαθέξνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ 

ηδηνθηήηε, λνκέα ή θαηφρνπ ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη απφ θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλν 

κεηαθνξέα Απνβιήησλ Δθζθαθψλ, Καηαζθεπψλ θαη Καηεδαθίζεσλ θαη λα παξαδίδνληαη είηε ζηνπο 

ΥΤΣΑ είηε ζε εγθεθξηκέλεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ή ζε εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο αμηνπνίεζεο ή 

δηάζεζεο, απφ ηνπο νπνίνπο εθδίδνληαη θαη ηα θαηάιιεια παξαζηαηηθά παξάδνζεο, φπσο νξίδεηαη απφ 

ηελ ΚΤΑ 36259/1757/10 (ΦΔΚ Β΄ 1312/10). 

2. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε πεδνδξφκηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ρσξίο ηε ζρεηηθή άδεηα 

ηνπ Γήκνπ. 
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3. ηελ πεξίπησζε πνπ παξακείλνπλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ην πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ 

γίλνληαη νη κηθξνεπηζθεπέο δελ ηα απνκαθξχλεη έγθαηξα, ζεσξείηαη φηη θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζην 

ρψξν θαη νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή εηδηθνχ ηέινπο θαη ζρεηηθνχ πξνζηίκνπ ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. Δπίζεο, ππνρξενχληαη ζηελ απνκάθξπλζή ηνπο, εληφο επηά (7) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, απηά 

απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ Γήκν θαη επηβάιιεηαη εηδηθφ ηέινο ζηνλ παξαγσγφ ηνπο.  

4. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ηνπνζέηεζε κπαδψλ κέζα ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ, ιφγσ ηεο 

θαηαζηξνθήο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ζηνλ θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο ή ζην απνξξηκκαηνθφξν. 

5. ηελ πεξίπησζε πνπ κπάδα επηξξίπηνληαη ζε αθάιππηνπο ρψξνπο, φπσο νηθφπεδα, ρείκαξξνπο, 

ξέκαηα, πάξθα, άιζε, δάζε εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ, απηά γίλνληαη ζνβαξέο εζηίεο ξχπαλζεο θαη 

πξνθαινχλ ηδηαίηεξε ππνβάζκηζε ζην πεξηβάιινλ. Γηα απηφ ηέηνηεο ελέξγεηεο απαγνξεχνληαη απζηεξά. 

ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιινληαη νη πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 119 ηνπ Ν. 

1892/90. 

6. Οη ππεχζπλνη νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνπο ρψξνπο γχξσ απφ ην εξγνηάμην 

θαζαξνχο γηα ιφγνπο θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο. 

7. Απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε παξεκβνιή ζε άλνηγκα ρψξνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

θάδνπ απνξξηκκάησλ. 

8. Όζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ θάζε είδνπο εξγαζηψλ (εθζθαθψλ ηνκψλ, απνθαηαζηάζεσλ 

θ.ιπ.) επί νδνζηξσκάησλ, εξεηζκάησλ, πεδνδξνκίσλ, πεδνδξφκσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ή επηζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ππνγείσλ θαη ππέξγεησλ δηθηχσλ κεηά ησλ ππφγεησλ θαη 

επίγεησλ εγθαηαζηάζεσλ (πξνζαξηεκάησλ) θαη ινηπψλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

θνηλήο σθέιεηαο, νξγαληζκνχο, παξφρνπο δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, λνκηθά ή θπζηθά 

πξφζσπα ηζρχεη ν Καλνληζκφο εθηέιεζεο εξγαζηψλ επί νδνζηξσκάησλ, πεδνδξνκίσλ θαη θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή-επηζθεπή-αλαθαηαζθεπή δηθηχσλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 79 ηνπ Ν. 3463/06 θαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/10. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΔΗΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΟΞΗΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ 

ΠΟΤ ΓΔΝ ΜΔΣΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

1. Σα απνξξίκκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6 παξ. 4 ζπιιέγνληαη, απνθνκίδνληαη θαη 

κεηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ππεπζχλνπο, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ 

Καλνληζκνχ. 

2.  Οη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη: 

α) Μέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο ηνπο, λα ηα θξαηνχλ ζπζθεπαζκέλα ζε εηδηθά πξνζηαηεπκέλνπο 

ρψξνπο εληφο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο θαη λα κελ ηα ελαπνζέηνπλ ζην πεδνδξφκην, ζην νδφζηξσκα ή ζε 

άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

β) Να πξνβαίλνπλ ζε άκεζε απνκάθξπλζή ηνπο κε δηθά ηνπο κέζα. 

γ) Δθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα εθαξκνγήο ηνπ παξφληα Καλνληζκνχ, λα 

παξνπζηάδνπλ, θαηά ηνπο ειέγρνπο, απνδεηθηηθά ηεο απνθνκηδήο θαη ηειηθήο δηάζεζεο ησλ εηδηθψλ θαη 

ηνμηθψλ-επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ. 

3. Απαγνξεχεηαη ε αλάκεημε εηδηθψλ θαη ηνμηθψλ-επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ κε ηα νηθηαθά 

απνξξίκκαηα θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε θάδνπο θαη ινηπά κέζα απνθνκηδήο απφ Ννζνθνκεία ή άιιεο 

επηρεηξήζεηο ή ηδηψηεο. 

4. Γηα ηε κε ζπκκφξθσζε ησλ ππεπζχλσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθηφο φζσλ πξνβιέπνληαη απφ 

πγεηνλνκηθέο ή άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκφδεηαη ν παξψλ Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18:  ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΖ ΡΤΠΑΝΖ ΑΛΤΛΗΩΝ ΚΑΗ ΓΑΖ / 

ΓΑΗΚΔ ΔΚΣΑΔΗ 

1. Οθείινπκε φινη καο λα ζεβφκαζηε ην πεξηβάιινλ, λα κελ πεηάκε απνξξίκκαηα ή απνηζίγαξα, αιιά 

λα ηα ζπζθεπάδνπκε ζε ζαθνχιεο, λα ηηο θπιάκε θαη λα ηηο απνξξίπηνπκε ζηνπο θαηάιιεινπο θάδνπο 

κεραληθήο απνθνκηδήο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο πφιεο. 
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2. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ξίςε κπαδψλ, πγξψλ ή ζηέξεσλ απνξξηκκάησλ ζε δάζε θαη δαζηθέο 

εθηάζεηο, δηφηη απηά γίλνληαη ζνβαξέο εζηίεο ξχπαλζεο θαη πξνθαινχλ ηδηαίηεξε ππνβάζκηζε ζην 

πεξηβάιινλ. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιινληαη νη πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 119 

ηνπ Ν. 1892/90. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  5:  ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖΝ 

ΚΤΚΛΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

1. Ζ κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ είλαη έλαο εθ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

2. ηφρνο ηνπ Γήκνπ είλαη ε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ πξηλ ηελ ηειηθή ηνπο δηάζεζε, ελζαξξχλνληαο 

ηελ πξνψζεζε ζπζηεκάησλ αλαθχθισζεο, θαζψο ε πινπνίεζή ηνπ εμππεξεηεί δχν επηκέξνπο 

πξνηεξαηφηεηεο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο απνθνκηδήο θαη 

δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ πνπ ζπιιέγνληαη ζηηο πφιεηο/νηθηζκνχο. 

3. Ο ζηφρνο ηεο κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο νξζνινγηθήο 

δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο κέζσ ηεο αλαθχθισζεο ή επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

ηα πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο απνβιήησλ, θ.ιπ. 

4. Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη ε βέιηηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ, πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο θαη άιισλ πξντφλησλ ζηνρεχεη: 

α) ηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ θαη ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπο πξηλ απφ ηελ 

ηειηθή ηνπο δηάζεζε. 

β) ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ζπλεξγαζηψλ κε ηα ζπζηήκαηα 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ γηα δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ αλαθχθισζεο θαη 

αμηνπνίεζήο ηνπο. 

γ) ηελ αλάιεςε επζπλψλ γηα ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε απνβιήησλ 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. Ο Γήκνο, ζχκθσλα κε ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην, έρεη ηε δπλαηφηεηα απηνηειψο ή θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, λα θαηαξηίδεη θαη λα πινπνηεί πξνγξάκκαηα ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο θαη δηαινγήο ζηελ πεγή, θαζψο θαη αλαθχθισζεο. 

6. Ο Γήκνο δηνξγαλψλεη πεξηβαιινληηθέο εθδειψζεηο (Παγθφζκηα Ζκέξα Πεξηβάιινληνο, θ.ιπ.) θαη 

πινπνηεί πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο (πεξηβάιινλ, θαζαξηφηεηα, αλαθχθισζε, θ.ιπ.) κε ζηφρν ηε 

δηακφξθσζε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο πνιίηεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, κε παλεπηζηήκηα, κε επηζηεκνληθά ηλζηηηνχηα, κε νηθνινγηθέο νκάδεο, 

κε φκνξνπο Γήκνπο, κε άιινπο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ζρνιεία θαη κε άιινπο 

επαγγεικαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο. 

7. Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αλαθχθισζεο ππνζηεξίδνληαη θαη είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

πινπνίεζεο θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, φπσο 

απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 1 παξ. 5 θαη παξ. 6. 

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ  ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ 

1. Ο Γήκνο εθηειεί πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ είηε κφλνο ηνπ, είηε ζε 

ζπλεξγαζία κε εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, ν Γήκνο κπνξεί 

λα αλαπηχζζεη δηαξθψο ζπλεξγαζίεο κε επαγγεικαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο ηεο πφιεο, κε 

δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, κε νηθνινγηθέο θηλήζεηο, κε ηηο καζεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο 

θαη άιινπο θνξείο. 

2. Ο Γήκνο έρεη επηιέμεη θαη πινπνηεί ηα εμήο πξνγξάκκαηα: 
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α) ηνπο θάδνπο ζπκκείθησλ (καχξνο ή πξάζηλνο) ζπιιέγνληαη ηα νηθηαθά απφβιεηα θαη απφ εθεί 

νδεγνχληαη ζηνλ εγθεθξηκέλν ρψξν δηάζεζεο απνβιήησλ. Όπνπ πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηαζκνχ 

Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ), δηα κέζσ ησλ ΜΑ νδεγνχληαη ζηνλ εγθεθξηκέλν ρψξν 

δηάζεζεο απνβιήησλ. 

β) ηνπο κπιε θάδνπο ζπιιέγνληαη νη ζπζθεπαζίεο απφ ραξηί, γπαιί, πιαζηηθφ, αινπκίλην, ιεπθνζίδεξν 

ρσξίο ππνιείκκαηα θαη απφ εθεί νδεγνχληαη ζην ηνπηθφ Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ 

(ΚΓΑΤ) θαη απφ εθεί ζην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα γηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε. 

γ) ηνπο θψδσλεο γπάιηλσλ ζπζθεπαζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε επηιεγκέλα ζεκεία φπνπ ππάξρεη κεγάιε 

παξαγσγή, ζπιιέγνληαη απνθιεηζηηθά νη ζπζθεπαζίεο απφ γπαιί ρσξίο ππνιείκκαηα θαη απφ εθεί 

νδεγνχληαη ζην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα γηα επεμεξγαζία γηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε. Οη ζέζεηο 

ηνπνζέηεζεο θσδψλσλ γπαιηνχ αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

δ)ε εηδηθά επηιεγκέλα ζεκεία ελαπφζεζεο ζε θιεηζηνχο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ 

ζπιιέγνληαη ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, 

θσηνηππηθά, κεραλήκαηα θαμ, ξαδηφθσλα θ.ιπ.). Απφ ηα ζεκεία απηά νδεγνχληαη ζην εγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα γηα επεμεξγαζία. Ζ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, θαηφπηλ ηειεθσληθήο ζπλελλφεζεο, δέρεηαη γηα 

αλαθχθισζε κεγάιεο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (ςπγεία, πιπληήξηα, ηειενξάζεηο, θ.ιπ.). 

ηνλ Γήκν ππάξρεη εηδηθφ ζεκείν κε θνληέηλεξ φπνπ ζπιιέγεηαη ν απνζπξφκελνο εμνπιηζκφο. Οη ζέζεηο 

ηνπνζέηεζεο θάδσλ γηα κηθξνζπζθεπέο θαη ιακπηήξεο, αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

ε) Ο Γήκνο πινπνηεί επίζεο πξφγξακκα νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο, ελψ έρεη ζε εμέιημε δηαδηθαζίεο 

πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ γηα δηαινγή ζηελ πεγή βηναπνβιήησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ ζπζθεπαζηψλ 

θαζψο θαη άιισλ πιηθψλ φπσο αλαθχθισζε βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ 

1. Αλαθχθισζε πζθεπαζηψλ: Σν ΤΠΔΥΧΓΔ, κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 106453 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 

391/03), εγθξίλεη ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ (ΔΓ), πνπ 

νξγαλψλεη ε Διιεληθή Δηαηξία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο (ΔΔΑΑ) θαη αθνξά ζηε ζπιινγή, ζηε 

κεηαθνξά, ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ ησλ ζπζθεπαζηψλ. Οη 

ζπζθεπαζίεο απφ ραξηί, γπαιί, πιαζηηθφ, αινπκίλην, ιεπθνζίδεξν ρσξίο ππνιείκκαηα, θαζψο θαη 

έληππα (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία) πξέπεη λα ελαπνηίζεληαη ζηνλ εηδηθφ κπιε θάδν αλαθχθισζεο 

ζπζθεπαζηψλ. Δηδηθφηεξα, νη επηρεηξήζεηο (ζνχπεξ κάξθεη, εκπνξηθά θέληξα θ.ιπ.), πνπ ν φγθνο ησλ 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ηνπο είλαη κεγάινο, πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ φγθν ηνπο, πξηλ ηα πιηθά 

απηά νδεγεζνχλ γηα αλαθχθισζε. Γηα κεγάιεο πνζφηεηεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο. Οη γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο ηνπνζεηνχληαη 

ζηνλ κπιε θψδσλα. 

2. Αλαθχθισζε Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ: χκθσλα κε ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 

ππ’ αξηζκφλ 117 (ΦΔΚ Α´ 82/04) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ» θαη ππ’ αξηζκφλ 15 (ΦΔΚ Α´ 12/06) 

«Σξνπνπνίεζε ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ππ’ αξηζκφλ 117 (ΦΔΚ Α´ 82/04), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2003/108 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2002/96 ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα 

εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ)», θαζψο θαη κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 105134/04 

ΦΔΚ 905/04 ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, εγθξίζεθε ην πζηήκαηα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο 

Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ «Αλαθχθισζε πζθεπψλ ΑΔ» θαη 

κε ηελ ππ’ αξηζκφ116764/09 ΦΔΚ 317/09 ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ην πιινγηθφ χζηεκα 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Φσηηζηηθψλ Δηδψλ θαη Λακπηήξσλ «Φσηνθχθισζε ΑΔ». Σα απφβιεηα 

ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηα θσηηζηηθά είδε θαη ιακπηήξεο δελ πξέπεη λα 

απνξξίπηνληαη ζηνπο θνηλνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ, νχηε λα απνξξίπηνληαη αλεμέιεγθηα ζε 

νηθφπεδα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Τπάξρνπλ εηδηθά δεκνηηθά ζεκεία φπνπ ζπιιέγεηαη ν 

απνζπξφκελνο εμνπιηζκφο θαη νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Τπεξεζία 

Καζαξηφηεηαο. 
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3. Αλαθχθισζε Ζιεθηξηθψλ ζηειψλ θαη πζζσξεπηψλ: χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ 

αξηζκφλ 115 (ΦΔΚ Α´ 80/04) «Γηαρείξηζε ησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ πνπ πεξηέρνπλ 

νξηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο. Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ θαη πζζσξεπηψλ» θαη κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 106155/ΦΔΚ 

1056/04 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, εγθξίζεθε ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο 

Γηαρείξηζεο Φνξεηψλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ θαη πζζσξεπηψλ (ΔΓΦΖ) θαη ελ ζπληνκία (ΑΦΖ). 

Οη θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο (κπαηαξίεο) ζπιιέγνληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο αλαθχθισζεο κπαηαξηψλ, 

πνπ ππάξρνπλ ζε δεκνηηθά θηήξηα θαη ζρνιεία ηνπ Γήκνπ.  

4. Μαγεηξηθά Έιαηα θαη Λίπε: Σα ρξεζηκνπνηεκέλα καγεηξηθά έιαηα απαγνξεχεηαη λα απνξξίπηνληαη 

ζην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα σο πγξά απφβιεηα, θαζψο ππνβαζκίδεηαη ην πεξηβάιινλ θαη δεκηνπξγείηαη 

ηεξάζηην πξφβιεκα απνθξάμεσλ ζηνπο αγσγνχο. Οη ηδηνθηήηεο ησλ εζηηαηνξίσλ, ηαρπθαγείσλ, 

ηαβεξλψλ θ.ιπ., ζα πξέπεη λα κεξηκλνχλ, ψζηε απηά λα νδεγνχληαη ζε θάπνην πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. ε θάζε πεξίπησζε νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ ζπκθσλεηηθά ή ηηκνιφγηα κε 

ζπκβεβιεκέλν πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαηά απαίηεζε ηεο Τπεξεζίαο 

Καζαξηφηεηαο. 

5. Αλαθχθισζε Οξπθηειαίσλ: χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζκφλ 82 (ΦΔΚ Α´ 64/04) 

«Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ. Μέηξα, φξνη θαη 

πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ», νξίδεηαη ε δηαδηθαζία 

γηα ηελ επαλαμηνπνίεζε ησλ νξπθηειαίσλ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηνθηλήησλ, ησλ 

πξαηεξίσλ θαπζίκσλ, θ.ιπ., φπνπ γίλεηαη θαη ε αιιαγή ησλ παιαηψλ ιαδηψλ ζηα νρήκαηα, θαζψο θαη 

απηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα βηνκεραληθή ρξήζε, πξέπεη λα κεξηκλνχλ, ψζηε λα νδεγνχληαη ηα 

ρξεζηκνπνηεκέλα ιηπαληηθά έιαηα ζε θάπνην πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο. Οη 

δηαθηλεηέο θαη νη ηειηθνί πσιεηέο ιηπαληηθψλ ιαδηψλ ππνρξεψλνληαη λα δηαθηλνχλ ιηπαληηθά έιαηα, ηα 

νπνία είλαη εληαγκέλα ζε χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο. ε θάζε πεξίπησζε νθείινπλ λα 

πξνζθνκίδνπλ ζπκθσλεηηθά ή ηηκνιφγηα κε ζπκβεβιεκέλν πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο 

Γηαρείξηζεο θαηά απαίηεζε ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο. 

6. Αλαθχθισζε Διαζηηθψλ: χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζκφλ 109 (ΦΔΚ Α´ 75/04) 

«Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. 

Πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ηνπο.» θαη κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 106157/ΦΔΚ 1145/04 

Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, εγθξίζεθε ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 

Παιαηψλ Διαζηηθψλ «Eco-Elastika». Οη ηδηνθηήηεο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηνθηλήησλ, νη 

δηαθηλεηέο θαη νη πσιεηέο ειαζηηθψλ, φπνπ γίλεηαη θαη ε αιιαγή ησλ παιαηψλ ειαζηηθψλ ζηα νρήκαηα, 

θαζψο θαη ηα θαηαζηήκαηα εκπνξίαο κνηνζηθιεηψλ, νθείινπλ λα εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ειαζηηθψλ, ψζηε λα νδεγνχληαη ηα παιαηά ηνπο ειαζηηθά ζε θάπνην 

πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο. Οη δηαθηλεηέο θαη νη ηειηθνί πσιεηέο ειαζηηθψλ 

ππνρξεψλνληαη λα δηαθηλνχλ ειαζηηθά, ηα νπνία αλήθνπλ ζε θάπνην πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα. Οη 

αγνξαζηέο αθήλνπλ ηα παιαηά ειαζηηθά πξνο δηάζεζε θαη αλαθχθισζε ζηνπο πσιεηέο. 

7. Αλαθχθισζε Ορεκάησλ: χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζκφλ 116 (ΦΔΚ Α´ 81/04) 

«Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ 

δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ 

κεηαηξνπέσλ» θαη κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 105136/ΦΔΚ Β´ 907/04 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, 

εγθξίζεθε ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ορεκάησλ Διιάδνο (ΔΓΟΔ). Οη 

ηδηνθηήηεο παιαηψλ απηνθηλήησλ πνπ έρνπλ απνθαζίζεη λα κελ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζνπλ θαη επηζπκνχλ 

λα θαηαζέζνπλ κφληκα ηηο πηλαθίδεο ηνπο, ψζηε λα κελ επηβαξχλνληαη άιιν κε ηα δηάθνξα θφζηε (ηέιε 

θπθινθνξίαο, αζθάιεηα, θ.ιπ.), είλαη ππνρξεσκέλνη κφλνη ηνπο λα παξαδίδνπλ ηα νρήκαηά ηνπο ζε 

θάπνην πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη λα ιακβάλνπλ βεβαίσζε παξαιαβήο. Ζ 

παξάδνζε ησλ παιαηψλ απηνθηλήησλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηαζηξνθήο, 

ην νπνίν απνηειεί ην κφλν λφκηκν έγγξαθν γηα ηελ απνηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο. 
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ΑΡΘΡΟ 22: ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ 

1. ηνλ Γήκν ιεηηνπξγεί πξφγξακκα αλαθχθισζεο θαη φινη νη θάηνηθνη νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ θαη 

λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνλ ηξφπν ζπιινγήο θαη απφξξηςεο ησλ πξνο 

αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ. 

2. Ο Γήκνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί: 

α) ηε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνπο θαηνίθνπο κε εηδηθά θπιιάδηα, ηαθηέο αλαθνηλψζεηο θαη δηαθεκηζηηθά 

κελχκαηα γηα ηελ χπαξμε ησλ πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο.  

β) ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε. 

γ) ηελ ελίζρπζε θαη ζπλεξγαζία κε εζεινληηθέο νκάδεο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

3. Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη λα πξνβεί: 

α) ηελ άκεζε απνθνκηδή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ηα νπνία είλαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ρσξίο 

πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε. Μέρξη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ απνθνκηδήο, ζα πξέπεη ν παξαγσγφο λα ηα 

θπιάεη ζε δηθφ ηνπ ρψξν. Ζ απνθνκηδή ηνπο γηα κεγάιεο πνζφηεηεο, πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη ζπλελλφεζεο κε ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, θαη αλ ν ππεχζπλνο παξαγσγφο ην επηζπκεί, κπνξεί λα ηα 

κεηαθέξεη κφλνο ηνπ γηα δηάζεζε ζε λφκηκν ρψξν ππνδνρήο απνβιήησλ-αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ πνπ ζα 

ηνπ ππνδείμεη ν Γήκνο. 

β) ηελ απνθνκηδή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ηα νπνία είλαη αλακηγκέλα κε ζθνππίδηα θαη δηάθνξα άιια 

πιηθά φπσο λάηινλ, θειηδφι θ.ιπ. Οη ππεχζπλνη παξαγσγνί ησλ απνβιήησλ απηψλ πξέπεη λα θξνληίδνπλ 

λα είλαη θαζαξά θαη ρσξίο άιιεο πξνζκίμεηο. 

4. Όινη νη θάηνηθνη, επαγγεικαηίεο ή επηζθέπηεο ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεη ν Γήκνο. 

5. Γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ζε κεράλεκα αλαθχθισζεο ή ζε θάδν νπνηνπδήπνηε εθαξκνδφκελνπ 

ζπζηήκαηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο εθαξκφδεηαη ν παξψλ Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο. 

6. Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα ζπιιέγνπλ μερσξηζηά ηηο αλαθπθιψζηκεο ζπζθεπαζίεο απφ ηα άιια 

απνξξίκκαηα, λα ηα ζπκπηέδνπλ θαη λα ηα απνδίδνπλ ζηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ζχκθσλα κε ην 

ηζρχνλ πξφγξακκα πεξηζπιινγήο. 

7. Σα ραξηνθηβψηηα θαη ηα παξεκθεξή πιηθά ζπζθεπαζίαο εκπνξεπκάησλ, φπσο θαη ηα ινηπά είδε πνπ 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα επαλαμηνπνίεζε θαη αλαθχθισζε πξέπεη λα ζπάδνληαη θαη λα 

ζπζθεπάδνληαη ζε ζηεξεά δεκέλα παθέηα, λα θαηαιακβάλνπλ ην κηθξφηεξν δπλαηφ φγθν, λα πξνθαινχλ 

ηε κηθξφηεξε δπλαηή αηζζεηηθή ελφριεζε φηαλ εθηεζνχλ πξνο απνθνκηδή, λα είλαη απαιιαγκέλα απφ 

ζθνππίδηα, λάηινλ, θειηδφι ή άιια πιηθά θαη λα θπιάζζνληαη ζε θαηάιιεινπο (κε δεκηνπξγψληαο 

πξνβιήκαηα ζε γεηηνληθέο θαηνηθίεο-θαηαζηήκαηα) θαη κε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κέρξη ηελ απνθνκηδή 

ηνπο. 

8. Γεληθά ηα δεκνηηθά απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ νρήκαηα (ειαζηηθά, θαηαιχηεο απηνθηλήησλ 

θ.ιπ.), ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα, ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο, ειεθηξηθέο θαη 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, πιηθά εθζθαθψλ, απαγνξεχεηαη λα ξίπηνληαη ζε δεκνηηθνχο θάδνπο θαη 

θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε ησλ ππεπζχλσλ λα κεξηκλνχλ γηα ηε ζπιινγή, κεηαθνξά θαη αλαθχθισζή 

ηνπο, φπσο αλαιπηηθά θαζνξίδεηαη απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  6:  ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ  ΥΩΡΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 23: ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΠΔΕΩΝ ΚΑΗ ΟΓΖΓΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

1. Ζ ξίςε απφ πεδνχο θαζνδφλ άρξεζησλ ραξηηψλ, παθέησλ ή άιισλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο, κηθξψλ 

αληηθεηκέλσλ ή εηδψλ αηνκηθήο ρξήζεο δελ επηηξέπεηαη. Σν ίδην θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο θαη 

ειεχζεξνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ. Σα παξαπάλσ αληηθείκελα πξέπεη λα ξίπηνληαη ζηα ππάξρνληα θαιάζηα 
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απνξξηκκάησλ, ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ ή ζηνπο θάδνπο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ, 

αλ πξφθεηηαη γηα αλαθπθιψζηκα πιηθά. 

2. Απαγνξεχεηαη ε ζηάζε ή ε ζηάζκεπζε νρεκάησλ ζηηο γσλίεο δξφκσλ ή κε ηξφπν πνπ λα εκπνδίδνπλ 

ηελ ειεχζεξε πξνζπέιαζε ή ειηγκνχο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ. Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ε ζηάζε ή ε ζηάζκεπζε κπξνζηά ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ κε 

ηξφπν πνπ λα εκπνδίδεηαη ε ειεχζεξε κεηαθίλεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ πξνο ή απφ ην 

απνξξηκκαηνθφξν ή αθφκα θαη ην πιήξεο άλνηγκα ηνπ θαπαθηνχ ησλ θάδσλ. Σα νρήκαηα ζα 

απνκαθξχλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηξνραία. 

3. Ζ ξχπαλζε κε ιάδηα θάζε είδνπο νρεκάησλ πνπ εγθαηαιείπνληαη ζην νδφζηξσκα ή ζε άιινπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηπρήκαηα ζε πεδνχο θαη ηξνρνθφξα θαη απνηειεί 

παξάβαζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαιή 

θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ ηνπο θαη ζε πεξίπησζε δηαξξνήο λα κεξηκλνχλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ. 

ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, φπσο δηαξξνή κεηά απφ ζχγθξνπζε, νη ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ νθείινπλ λα 

εηδνπνηνχλ ακέζσο ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο (Διιεληθή Αζηπλνκία, Ππξνζβεζηηθή, Γηεχζπλζε Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο ηνπ Γήκνπ). 

 

ΑΡΘΡΟ 24: ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 
1. Καηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζηα νπνία παξαηεξείηαη παξαγσγή θάζε κνξθήο 

απνξξηκκάησλ απφ ηελ θαηαλάισζε εηδψλ, νθείινπλ λα ηνπνζεηνχλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο κέζα ζηνπο 

θάδνπο θαη λα δηαηεξνχλ θαζαξφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. 

2. Σα θάζε είδνπο θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζηα νπνία παξαηεξείηαη κεγάιε 

παξαγσγή θάζε κνξθήο απνξξηκκάησλ (νξγαληθψλ, ζπζθεπαζηψλ θ.ιπ.), νθείινπλ λα ζπζθεπάδνπλ ζε 

αλζεθηηθνχο ζάθνπο ηα εππαζή θαη δχζνζκα απφβιεηα (θξέαηα, ςάξηα, ππνιείκκαηα ηξνθψλ θ.ιπ.), λα 

θιείλνπλ θαιά ηηο ζαθνχιεο θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ ζηα κέζα κεραληθήο απνθνκηδήο κεηά ην ηέινο 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ην πνιχ κία ψξα πξηλ απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε απνθνκηδή. Γελ 

επηηξέπεηαη ε ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ ή ζπζθεπαζηψλ έμσ απφ ηνπο θάδνπο ή ηα άιια κέζα 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ηδηαηηέξσο ησλ εππαζψλ θαη φζσλ αιινηψλνληαη εχθνια. Δηδηθά ηα 

αηρκεξά απνξξίκκαηα φπσο μχιηλα θαιακάθηα θαη νδνληνγιπθίδεο, ζα ζπζθεπάδνληαη κε ηξφπν ψζηε 

λα κελ ζθίδεηαη ε ζαθνχια, θαη λα κελ ππάξρεη δηαξξνή πγξψλ απνβιήησλ θαη νζκψλ. Θα 

ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά εληφο κεραληθψλ θάδσλ θαη ζα παξακέλεη θιεηζηφ ην θαπάθη κέρξη ηελ 

απνθνκηδή. 

3. Όηαλ ν Γήκνο εθαξκφζεη δηαινγή ζηελ πεγή (ΓζΠ) βηναπνβιήησλ (ΒΑ), νθείινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ 

θαη ζπκκνξθσζνχλ κε ην πξφγξακκα αλαθχθισζεο ΒΑ. 

4. Αλ ν φγθνο ησλ απνξξηκκάησλ είλαη κεγάινο θαη δελ θαιχπηεηαη απφ ηα ππάξρνληα κέζα 

απνθνκηδήο, νη ππεχζπλνη νθείινπλ, ζηα πάζεο θχζεσο απνξξίκκαηα θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ 

ηνπνζεηνχλ πξνο απνθνκηδή, λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ φγθν ηνπο. Δπίζεο, νη 

ππεχζπλνη νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη λα ππνβάιινπλ αίηεκα 

πξνζζήθεο κέζσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπο. Σα πξφζζεηα κέζα 

ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ζε ρψξν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο. 

5. Οη θάζε είδνπο επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο απαηηείηαη λα ζπκβιεζνχλ κε αδεηνδνηεκέλν, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζπιινγέα/κεηαθνξέα ρξεζηκνπνηνχκελσλ ιηπψλ θαη ειαίσλ, 

ζηνλ νπνίν ζα παξαδίλνπλ ηα ιίπε θαη ηα έιαηα πνπ έρνπλ ζπιιέμεη ζηελ θνπδίλα ηνπο. 

6. Καηαζηήκαηα φπσο θξενπσιεία, ςαξάδηθα θαζψο θαη αληίζηνηρα ηκήκαηα ππεξαγνξψλ νθείινπλ λα 

ζπιιέγνπλ ηα ππνιείκκαηα ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη λα ηα δηαζέηνπλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

7. Αλ ζηελ πεξηνρή εθαξκφδεηαη πξφγξακκα αλαθχθισζεο ή μερσξηζηφ ξεχκα δηαινγήο ζηελ πεγή, νη 

ππεχζπλνη ησλ παξαπάλσ θαηαζηεκάησλ ππνρξενχληαη λα ηνπνζεηνχλ μερσξηζηά κέζα γηα θάζε έλα 

είδνο. 
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ΑΡΘΡΟ 25: ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΩΝ από 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

1. Δπηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, θαηφπηλ αδείαο, δεκνηηθνχο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο φπσο 

πεξίπηεξα, θαθελεία, θαθεηέξηεο, δαραξνπιαζηεία, εζηηαηφξηα θαη ζπλαθή θαηαζηήκαηα νθείινπλ λα 

δηαηεξνχλ ηνπο ρψξνπο θαζαξνχο φιν ην εηθνζηηεηξάσξν κε δηθά ηνπο κέζα θαη κε ηελ ηνπνζέηεζε 

θαιαίζζεησλ δνρείσλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν θαζαξηζκνχ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ. 

Τπνρξενχληαη επίζεο λα δηαζέηνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιειν ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 

απνξξηκκάησλ ζε εζσηεξηθφ ρψξν ηεο επηρείξεζεο ηνπο θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηελ δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη ν παξψλ 

Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο θαη ζπληάζζεηαη εηζήγεζε πεξί άκεζεο αλάθιεζεο αδείαο απεπζπλφκελε 

ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία πνπ ηε ρνξήγεζε.  

2. Δάλ ην θαηάζηεκα παξακέλεη αλνηθηφ κεηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα απνθνκηδήο, νη ππεχζπλνη 

νθείινπλ λα απνθνκίδνπλ κε δηθά ηνπο κέζα ηπρφλ απνξξίκκαηα θαη λα ηα κεηαθέξνπλ ζε ρψξν πνπ ζα 

ηνπο ππνδεηρζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ή λα ηα θπιάζζνπλ ζε εηδηθνχο ρψξνπο, ηεξψληαο ηηο 

πξνβιεπφκελεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ψζηε λα γίλεη ε απνθνκηδή ηνπο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο 

πεξηνρήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 26: ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ 

1. Οη ππεχζπλνη, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, νθείινπλ λα κεξηκλνχλ 

γηα ηε ζπρλή θαζαξηφηεηα ησλ πεδνδξνκίσλ ηνπο θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ άγξησλ ρφξησλ 

πνπ ηπρφλ θχνληαη ζε απηά, ηδηαίηεξα ην θαινθαίξη ιφγσ ηεο αλάγθεο πξφιεςεο ππξθαγηάο. 

2. Καηά ηε ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ, φηαλ απηφ απαηηείηαη ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηνπηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ή έθηαθησλ γεγνλφησλ, νη πνιίηεο θαη θάηνηθνη νθείινπλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ 

Τπεξεζία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα θάζε απαξαίηεηε ελεκέξσζε θαη πιεξνθνξία. 

 

ΑΡΘΡΟ 27: ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

1. Οη πσιεηέο θαη έκπνξνη ζηηο αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ Γήκν (ζηεγαζκέλεο ή κε, ιατθέο θ.ιπ.), 

θαζψο επίζεο πιαλφδηνη κηθξνπσιεηέο, θαληίλεο (κφληκεο ή απηνθηλνχκελεο) νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ην 

γχξσ απφ απηνχο ρψξν θαζαξφ, λα ζπιιέγνπλ ηα θάζε είδνπο απφβιεηα ζε αλζεθηηθνχο ζάθνπο θαη λα 

ηνπο κεηαθέξνπλ ζηνπο θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο, ή ζε εηδηθή ζέζε πνπ ηνπο έρεη ππνδεηρζεί απφ 

ηνλ Γήκν. 

2. ε πεξίπησζε αδηαθνξίαο, παξά ηηο ζπζηάζεηο, ν Γήκνο πξνβαίλεη ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ 

θαηαινγίδνληαο ηα έμνδα ζηνπο ππεπζχλνπο. 

3. Γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαηά ηελ ψξα πνπ ιεηηνπξγνχλ νη ιατθέο αγνξέο (απφ ηελ έλαξμε 

κέρξη ηελ ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο) ππεχζπλνη είλαη νη αδεηνχρνη πσιεηέο (επαγγεικαηίεο, παξαγσγνί, 

θπζηθά πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο) έζησ θαη αλ αλαπιεξψλνληαη, ππνβνεζνχληαη ή 

πξνζιακβάλνπλ ππαιιήινπο ή δελ παξνπζηάδνληαη απηνπξνζψπσο ζηηο ιατθέο αγνξέο. Οη ίδηνη 

νθείινπλ λα κεξηκλνχλ ψζηε λα απνκαθξχλνπλ ηνπο πάγθνπο πψιεζεο ησλ εηδψλ ηνπο θαη ηα πξντφληα 

πνπ δελ έρνπλ πσιεζεί κέζα ζην πξνθαζνξηζκέλν λφκηκν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο, 

θαζψο ε παξακνλή ησλ πσιεηψλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπο, κεηά ην πέξαο ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, 

ζεσξείηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

4. Οη πσιεηέο θαη έκπνξνη ζηηο αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ Γήκν νθείινπλ: 

α) Να δηαηεξνχλ ην ρψξν ησλ πάγθσλ ηνπο θαζψο θαη ην γχξσ απφ απηνχο ρψξν πάληνηε θαζαξφ, αιιά 

θαη λα κελ θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο, εθηφο ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο πνπ ηνπο 

αλαινγεί, ζχκθσλα κε ηελ άδεηά ηνπο. 

β) Να ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη λα δηαηεξνχλ ζε εηδηθνχο θάδνπο ή θαιά θιεηζκέλεο ζαθνχιεο 

ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο. 

γ) Να κε ξππαίλνπλ κε ηε ξίςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαη ηδηαηηέξσο εππαζψλ θαη εηδψλ πνπ 

αιινηψλνληαη εχθνια, θαζψο θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο. 
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δ) Να δηεπθνιχλνπλ ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνλ γεληθφ 

θαζαξηζκφ ησλ ιατθψλ αγνξψλ ζπκκνξθνχκελνη κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο θαη λα κελ 

παξαθσιχνπλ, κε θαλέλα ηξφπν, ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 28: ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΤΛΗΚΩΝ 

1. Ζ πιεκκειήο ελαπφζεζε, απνζήθεπζε θαη ζηνίβαμε πιηθψλ, εκπνξεπκάησλ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ 

θ.ιπ. κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξή ξχπαλζε απφ ηνλ δηαζθνξπηζκφ ησλ πιηθψλ απηψλ ζην 

πεξηβάιινλ. ηελ ρνξεγνχκελε απφ ηνλ Γήκν άδεηα θαηάιεςεο ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηνπ θνηλνρξήζηνπ 

ρψξνπ γηα ηελ ελαπφζεζε, απνζήθεπζε ή ζηνίβαμε ησλ παξαπάλσ πιηθψλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

αλαγξάθνληαη ηα αλαγθαία πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιάβεη ν δηθαηνχρνο ψζηε λα 

απνηξέπεηαη θάζε θίλδπλνο δηαζθνξπηζκνχ ηνπο. 

2. Αλ απφ ηελ πιεκκειή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ πξνθιεζεί ξχπαλζε ησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ν Γήκνο, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

επηβάιιεη θαηά ησλ ππεπζχλσλ πξφζηηκν αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ην κέγεζνο ηεο ξχπαλζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 29: ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ 

1. Όια ηα θνξηεγά απηνθίλεηα θαη γεληθά ηα κεηαθνξηθά κέζα μεξνχ θνξηίνπ, πξέπεη λα έρνπλ ην 

θνξηίν ηνπο πιήξσο θαιπκκέλν κε ηέληα. Γηα φζα θνξηεγά δελ έρνπλ πξνζηαηεπκέλν ην θνξηίν ηνπο, 

κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη δηαξξνή ή δηαζπνξά πιηθψλ ζην δξφκν, θαη γηα ηα επαγγεικαηηθά 

απηνθίλεηα πνπ αθήλνπλ αληηθείκελα ή κπάδα ζηνπο δξφκνπο, εθαξκφδεηαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

2. Σα απνξξίκκαηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε εκπνξεπκάησλ, 

πξέπεη λα πεξηζπιιέγνληαη ακέζσο κεηά ην πέξαο θάζε εξγαζίαο κε επζχλε ηνπ εληνιέα ηεο εξγαζίαο. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε εθαξκφδεηαη ν παξψλ Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 30: ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

1. Απαγνξεχεηαη ε απνξξνή φκβξησλ πδάησλ απφ ηηο βεξάληεο θαηεπζείαλ ζην νδφζηξσκα ή ε ξίςε 

αθάζαξησλ πδάησλ. 

2. Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε ιπκάησλ απφ βπηηνθφξα ζε θξεάηηα αγσγψλ φκβξησλ ή αθάζαξησλ ή 

θαηνηθηψλ. 

3. Απαγνξεχεηαη ε παξάλνκε ζχλδεζε νηθηψλ κε αγσγνχο αθάζαξησλ ιπκάησλ ή φκβξησλ πδάησλ θαη 

ε παξάλνκε ζχλδεζε φκβξησλ πδάησλ ζε αγσγνχο απνρέηεπζεο αθάζαξησλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 31: ΔΓΚΑΣΑΛΔΛΔΗΜΜΔΝΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 
1. Σα απηνθίλεηα, κνηνζηθιέηεο, ινηπά νρήκαηα, ζθάθε αλαςπρήο, ηξέηιεξ θαη κεραλήκαηα πάζεο 

κνξθήο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 6 παξ. 3δ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηαζκεπκέλα γηα πεξηζζφηεξν απφ 

έλαλ (1) κήλα ζην ίδην ζεκείν, ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ ζηεξεά απφβιεηα θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπο 

νθείιεη λα ηα απνκαθξχλεη ακέζσο. Δθφζνλ δηαπηζησζεί ε παξάβαζε απφ ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ 

εηδνπνηείηαη ζρεηηθά ν ηδηνθηήηεο θαη αλ εμαθνινπζεί ε ζηάζκεπζε ζεσξείηαη θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ θαη ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 1080/80. 

2. Ζ δηαδηθαζία πεξηζπιινγήο ελφο εγθαηαιειεηκκέλνπ νρήκαηνο έρεη σο εμήο: 

α) Ζ αξκφδηα ππεξεζία (Γεκνηηθή Αζηπλνκία) εληνπίδεη ην εγθαηαιειεηκκέλν φρεκα θαη επηθνιιά 

απηνθφιιεηε εηδνπνίεζε απνκάθξπλζεο. Ζ θαηαζηξνθή ή ε απνθφιιεζε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο 

απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη πξφζηηκν. 

β) Σν φρεκα, εθφζνλ δελ θέξεη πηλαθίδεο απνκαθξχλεηαη κεηά ηελ πάξνδν ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ, 

ελψ φηαλ θέξεη πηλαθίδεο απνκαθξχλεηαη κεηά ηελ πάξνδν ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ θαη έπεηηα απφ 

ηελ έγγξαθε ελεκέξσζε αξκφδησλ θνξέσλ (Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, Σξνραία, Δθνξία, θ.ά.). Ορήκαηα 

ή κεραλήκαηα, πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ζε 

παξαθείκελε ζέζε ζηελ ίδηα πεξηνρή, ζεσξείηαη φηη ζπκπιήξσζαλ ην ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

πξψηεο θαηαγξαθήο θαη απνζχξνληαη. 
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γ) Σα εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα πνπ πεξηζπιιέγνληαη απφ ηνλ Γήκν νδεγνχληαη πξνο αλαθχθισζε. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε εγθαηάιεηςε νρήκαηνο ή κεραλήκαηνο επί ηνπ νδνζηξψκαηνο ή ζε άιιν 

θνηλφρξεζην ρψξν απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη πξφζηηκν. 

 

ΑΡΘΡΟ 32: ΚΑΣΟΗΚΗΓΗΑ ΕΩΑ 

1. Οη ηδηνθηήηεο ή ζπλνδνί θαηνηθίδησλ δψσλ ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηνλ άκεζν θαζαξηζκφ ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηηο αθαζαξζίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα θαηνηθίδηα. 

2. Οη ηδηνθηήηεο ή ζπλνδνί θαηνηθίδησλ δψσλ ππνρξενχληαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βφιηαο ηνπο, λα 

έρνπλ εηδηθέο ζαθνχιεο θαη λα πεξηζπιιέγνπλ ηα πεξηηηψκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα θαηνηθίδηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 33: ΡΤΠΑΝΖ ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ 

1. Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε κε ζπξέη, κπνγηά ή άιιν κέζν ηνίρσλ δεκνηηθψλ θηεξίσλ, δξφκσλ ή 

πεδνδξνκίσλ, θάδσλ ή άιισλ κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ, κλεκείσλ ή αγαικάησλ. 

Απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη πξφζηηκα. 

2. Απαγνξεχεηαη ε επηθφιιεζε ή απζαίξεηε ηνπνζέηεζε απηνθφιιεησλ, δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ, 

πηλαθίδσλ ή εληχπσλ ζε ζηχινπο θαη ππνζηαζκνχο θνηλήο σθειείαο, ζεκαηνδφηεο, δέλδξα θαη ζε 

θάδνπο ή άιια κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ. Απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη 

πξφζηηκα θαη ε επζχλε βαξχλεη απηφλ πνπ έρεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα απφ ηε δηαθήκηζε 

3. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ γηγαληναθηζψλ θαη αεξνπαλφ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

θαη ε απζαίξεηε ξίςε θπιιαδίσλ θαη δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ ή ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε παξκπξίδ 

απηνθηλήησλ. Απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη πξφζηηκα θαη ε επζχλε βαξχλεη απηφλ πνπ έρεη ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα απφ ηε δηαθήκηζε 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  7:  ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 34:  ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ (ΣΔΓΑΜΔΝΩΝ Ή ΜΖ) 

1. Όιεο νη ηδηνθηεζίεο, θαηνηθεκέλεο ή κε, νθείινπλ λα δηαηεξνχληαη θαζαξέο κε επζχλε ησλ θαηά 

πεξίπησζε ππεπζχλσλ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 7. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη ππεχζπλνη πξέπεη 

λα κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο (πεξίθξαμε αθαιχπησλ, επαξθήο αζθάιεηα 

εηζφδσλ, παξαζχξσλ, θεγγηηψλ, θσηαγσγψλ θηι.).  

2. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ηδησηηθφο ρψξνο είλαη αθάζαξηνο, απνηειεί εζηία κφιπλζεο ή 

πξνθαιεί δπζνζκία θαη θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ν Γήκνο κεηά απφ ζρεηηθή πξνεηδνπνίεζε, 

θαηφπηλ ηήξεζεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή ππεξεζία θαη εληνιή εηζαγγειέα, 

κπνξεί λα πξνβεί ζε θαζαξηζκφ ηδηφθηεησλ ρψξσλ θαη λα θαηαινγίζεη ηε δαπάλε θαζαξηζκνχ, πνπ ζα 

πξνθχπηεη θάζε θνξά, ζηνπο ηδηνθηήηεο θαη ινηπνχο ππεπζχλνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 

7.  

3. Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνιπθαηνηθηψλ, εξγνζηαζίσλ θαη επηρεηξήζεσλ (ζηνέο, πξαζηέο, αχιηνη 

ρψξνη), ζηεγαζκέλνη ή κε πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί κε ηε θξνληίδα ησλ ππεπζχλσλ θαη κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν, αθφκε θαη αλ ηα απνξξίκκαηα πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο.  

4. ε πεξηπηψζεηο πνπ νη ελ ιφγσ ρψξνη δηαηίζεληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο γηα ηελ δηελέξγεηα 

εθδειψζεσλ (εθζέζεσλ, εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θηι), νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα εγθαζηζηνχλ 

κέζα ζην ρψξν ηνπο θαηάιιεια κέζα πξνζσξηλήο θχιαμεο κηθξναπνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ θαη λα 

ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνπο δξφκνπο, ηα 

πεδνδξφκηα θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ ηδηνθηεζία ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε 

ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο, ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ή 

ζε θνηλφρξεζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. Ζ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο, γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ηδηνθηήηεο θαη δηνξγαλσηέο ησλ εθδειψζεσλ ή , 

κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο, κε εηδηθά πξνγξάκκαηα θαη ζε ρξφλν πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε.  
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5. Οη παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν . ε πεξίπησζε 

ππνηξνπήο ή αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ξχπαλζεο ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 35:  ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΠΔΓΩΝ 

1. Οη ηδηνθηήηεο ή λνκείο ή θάηνρνη ησλ νηθνπέδσλ ή ινηπψλ αθάιππησλ ρψξσλ, νθείινπλ λα ηα 

δηαηεξνχλ πάληνηε ειεχζεξα απφ απνξξίκκαηα, αθφκε θαη φηαλ απηά πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο. Πξνο 

ηνχην νθείινπλ λα ηα πεξηθξάηηνπλ (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΟΚ) θαη λα πξνβαίλνπλ ζε 

πεξηνδηθή θαζαξηφηεηα θαη απνςίισζε .  

2. Οη ηδηνθηήηεο ή λνκείο ή θάηνρνη ησλ νηθνπέδσλ ή ινηπψλ αθάιππησλ ρψξσλ, ππνρξενχληαη 

(ζχκθσλα κε ηελ ππξνζβεζηηθή δηάηαμε ΦΔΚ Β΄ 724/87) ζηελ απνςίισζε απηψλ απφ ηα μεξά ρφξηα 

θαη ζηελ απνκάθξπλζε ηπρφλ εχθιεθησλ πιηθψλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε απηά πξνο απνηξνπή ηνπ 

θηλδχλνπ πξφθιεζεο ππξθαγηάο. 

3. Ο Γήκνο, εθφζνλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο παξνχζεο δηαηάμεσο, εηδνπνηεί ηνπο ηδηνθηήηεο θαη 

ππεχζπλνπο ηνπ νηθνπέδνπ κε ηνηρνθφιιεζε ζην ρψξν θαη παξέρεη 15εκεξε πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο.  

4. Δάλ, κεηά ηελ πξψηε εηδνπνίεζε, νη ππεχζπλνη εμαθνινπζνχλ λα αδηαθνξνχλ θαη λα κελ 

ζπκκνξθψλνληαη, ν Γήκνο θνηλνπνηεί θαη δεχηεξε εηδνπνίεζε, ελψ επηβάιιεη θάζε θνξά πξφζηηκν 

ζηνπο ππεχζπλνπο γηα νηθφπεδα έσο 1 ζηξέκκα, πξνζαπμαλφκελν γηα θάζε επί πιένλ ζηξέκκα θαη 

παξεκβαίλεη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζαξίδνληαο ην νηθφπεδν, πεξηθξάζζνληάο ην θαη 

θαηαινγίδνληαο ηε δαπάλε θαζαξηζκνχ, πνπ ζα πξνθχπηεη θάζε θνξά, θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ ζα 

πξνθχςεη γηα ηελ θαηαζθεπή πεξίθξαμεο, απνιχκαλζε θηι. ζηνπο ππεχζπλνπο. 

5. ε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο είλαη άγλσζηνο ζηνλ Γήκν, ε εηδνπνίεζε ηνηρνθνιιείηαη ζηελ 

ηδηνθηεζία θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο εθαξκφδνληαη ηα αλσηέξσ. 

6. Ζ ππαίζξηα θαχζε θιαδηψλ θαη ρφξησλ επηηξέπεηαη κφλν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (κήλεο ηνπ έηνπο), θαηφπηλ άδεηαο ηεο Ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο, 

εθφζνλ πξψηα ιεθζνχλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα πξνζηαζίαο απφ ππξθαγηά (ζπλερήο παξαθνινχζεζε, λεξφ 

ζε εηνηκφηεηα, επηινγή εκέξαο άπλνηαο θ.ιπ.) θαη κε ηνπο φξνπο πνπ ζέηνπλ νη ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο 

θαη ε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία. 

 

ΑΡΘΡΟ 36:  ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ – ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ 

Οη ππεχζπλνη , γεληθά, νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ην εξγνηάμην θαη γεληθφηεξα ηνπο 

ρψξνπο εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο, θαζαξνχο θαη λα απνθαζηζηνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θάζε 

θνξά.  

Γηα ιφγνπο θαζαξηφηεηαο, αιιά θαη γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ν Γήκνο έρεη 

θαηαξηίζεη ηδηαίηεξν Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο & πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ εθηέιεζε 

Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ Ηδησηψλ θαη Κνηλσθειψλ Οξγαληζκψλ, κε ηνλ νπνίν νθείινπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη φινη νη ππεχζπλνη ηέιεζεο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη ινηπψλ έξγσλ κέζα ζηα φξηα 

ηνπ Γήκνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 37:  ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ 

Απφ ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαηαξγείηαη θάζε άιιε αληίζεηε γεληθή ή εηδηθή 

θαλνληζηηθή δηάηαμε. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΓΩΝ 

1. Ζ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο είλαη ππεχζπλε γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ θάδσλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε: 

α) Σελ πθηζηάκελε κέρξη ζήκεξα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ, ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα. 
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β) Σελ θαηαγξαθή ησλ πνζνηήησλ ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Γήκνο απφ ζηνηρεία 

πνπ ηεξεί ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, απφ δπγίζεηο απνξξηκκάησλ ζηνλ ΥΤΣΑ ή άιιεο ζρεηηθέο 

κεηξήζεηο ή εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε ηα αδξαλή, θιαδηά δέλδξσλ, απνξξίκκαηα θήπνπ θαη άιια εηδηθά 

απφβιεηα πνπ πηζαλφλ ζπιιέγεη. 

γ) Σνλ βαζηθφ εμνπιηζκφ ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο (απνξξηκκαηνθφξα, κεραληθά ζάξσζξα, 

θνξηεγά, πδξνθφξεο, πιπληήξηα θάδσλ), θαζψο επίζεο θαη ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ακαμνζηαζίνπ 

(αληιίεο θαπζίκσλ, εμνπιηζκφο ζπλεξγείνπ, θ.ιπ.). 

δ) Σελ απνηχπσζε ησλ θάδσλ (ζέζε, πιήζνο, ρσξεηηθφηεηα, πνηνηηθή θαηάζηαζε). 

ε) Σελ νξγάλσζε ησλ εκεξήζησλ δηαδξνκψλ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ, κεραληθψλ ζαξψζξσλ, 

θνξηεγψλ ζπιινγήο νγθσδψλ απνβιήησλ θαη θιαδεκάησλ. 

2. Δηδηθφηεξεο επηδηψμεηο θαη ζηφρνη: 

α) Ζ ιεηηνπξγηθή, ε αηζζεηηθή θαη ε πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ θαη ε 

αξκνληθή έληαμε ησλ θάδσλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. 

β) Ζ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ πνιηηψλ. 

γ) Ζ πξνβνιή ηεο αλαθχθισζεο θαη ε ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηή. 

δ) Ο πεξηνξηζκφο ηεο νπηηθήο φριεζεο θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ 

πιεζίνλ ησλ θάδσλ. 

ε)Ζ βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ πνιίηε ζηνπο θάδνπο θαη ε εχθνιε πξφζβαζε ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ γηα ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο θαη ηεο φριεζεο απφ ηελ πξνζέιεπζή ηνπο. 

3. Σν ζχλεζεο κέγεζνο ησλ θάδσλ είλαη ηα 1.100 ιίηξα, αιιά ππάξρνπλ θαη πεξηνρέο φπνπ 

ηνπνζεηνχληαη, ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, θάδνη δηαθνξεηηθήο ρσξεηηθφηεηαο. 

4. Ζ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο εθπνλεί κειέηε ρσξνζέηεζεο ησλ θάδσλ. Ζ κειέηε εγθξίλεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Οη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ έρνπλ δηθαίσκα λα 

θάλνπλ έλζηαζε ζηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο φζνλ αθνξά ζηε ρσξνζέηεζε θάδνπ, εθφζνλ ν ελ ιφγσ 

θάδνο βξίζθεηαη ζηελ πξφζνςε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο, ε νπνία θαη εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Πνηφηεηαο Εσήο θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη γλσκνδφηεζεο ηνπ Σνπηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

5. Καηά ηελ επηινγή, ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο 

ηεο θάζε πεξηνρήο, φπσο επίζεο ηνπο επηπιένλ θάδνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ 

δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ αλαθχθισζεο πνπ ζπκκεηέρεη ν Γήκνο. 

6. ε έλα θηήξην άλσ ησλ 10 δηακεξηζκάησλ ηνπνζεηείηαη θάδνο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζηελ πξφζνςε 

ηνπ θηεξίνπ κε απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο. Σπρψλ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 

πνιπθαηνηθίαο γηα ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ θάδνπ αμηνινγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

7. ε γεηηνληθά θηήξηα πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ηα 10 δηακεξίζκαηα, ν θάδνο ηνπνζεηείηαη ζην 

φξην ησλ αθηλήησλ εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ. Όηαλ φκσο ππάξρνπλ είζνδνη ή βηηξίλεο θαηαζηεκάησλ ή 

ππάξρεη ζηελφ πεδνδξφκην, ηφηε ε ηνπνζέηεζε γίλεηαη ζηελ πξφζνςε ηνπ θηεξίνπ κε ηα πεξηζζφηεξα 

δηακεξίζκαηα. 

8. ε πεξίπησζε πνπ θνληά ζε κηα πνιπθαηνηθία βξίζθεηαη κνλνθαηνηθία, ν θάδνο ηνπνζεηείηαη ζηελ 

πξφζνςε ηεο πνιπθαηνηθίαο. 

9. ε δξφκνπο φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ θαηνηθηψλ είλαη κνλνθαηνηθίεο, ε ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ γίλεηαη 

θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο αλαιφγσο κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε νδνχ θαη ηε ξπκνηνκία ηεο 

πεξηνρήο. 

10. Αλ ν θάδνο πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη πεξηζζφηεξα ησλ δχν θηηξίσλ, ηφηε ηνπνζεηείηαη κπξνζηά 

ζηελ πξφζνςε ηνπ θηηξίνπ κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ δηακεξηζκάησλ. 

11. Σα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (εζηηαηφξηα, δαραξνπιαζηεία, ζνχπεξ κάξθεη θ.ιπ.) 

είλαη ππνρξεσκέλα λα ηνπνζεηνχλ ηνπο θάδνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνπο ρψξν, εθφζνλ ππάξρεη απηή ε 

δπλαηφηεηα. Ο ηξφπνο απνθνκηδήο ησλ θάδσλ απηψλ ζα γίλεηαη έπεηηα απφ απεπζείαο ζπλελλφεζε κε 

ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα ηνπνζεηνχληαη ζηελ πξφζνςε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. 
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12 ε πεξηπηψζεηο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ δελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νη θάδνη ηνπνζεηνχληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο. 

13. Γελ ηνπνζεηνχληαη θάδνη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

α)ε αδηέμνδν θαη γεληθά φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε απνξξηκκαηνθφξνπ. 

β)Κνληά ζε δηαζηαπξψζεηο, φηαλ εκπνδίδεηαη ε νπηηθή ηνπ δηεξρφκελνπ νδεγνχ. 

γ)Πιεζίνλ εμφδνπ γθαξάδ αληίζεηα απφ ηε θνξά ηεο θαηεχζπλζεο νρεκάησλ γηα λα κελ εκπνδίδεηαη ε 

νπηηθή ηνπ νδεγνχ. 

δ)Πάλσ ζε θξεάηηα. 

ε)ε δηαβάζεηο πεδψλ θαη ζε ξάκπεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

ζη)ε ζεκεία πνπ εκπνδίδεηαη ε πξφζβαζε Τπεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ έθηαθηεο αλάγθεο 

(Ππξνζβεζηηθή, αζζελνθφξν θ.ιπ.). 

δ)ε εηζφδνπο παηδηθψλ ζηαζκψλ, ζρνιείσλ θαη παηδηθψλ ραξψλ. 

ε)ε ζεκεία φπνπ θσιχεηαη ε θπθινθνξία πεδψλ. 

14. ε δξφκνπο φπνπ ην εχξνο ηνπο δελ επηηξέπεη ηε δηέιεπζε απνξξηκκαηνθφξνπ, νη θάδνη 

ηνπνζεηνχληαη θαηά θαλφλα ζηηο δηαζηαπξψζεηο κε ηνπο δξφκνπο δηέιεπζεο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ εκπνδίδνπλ ηελ νξαηφηεηα ησλ εμεξρφκελσλ νρεκάησλ. 

15. ε δξφκνπο φπνπ ην εχξνο ηνπ πεδνδξνκίνπ είλαη κηθξφηεξν ησλ 2 κέηξσλ ή φηαλ ε θιίζε ησλ 

δξφκσλ είλαη πάλσ απφ 10%, ηνπνζεηείηαη πξνζηαηεπηηθφ θηγθιίδσκα γηα ηνλ θάδν επί ηνπ 

νδνζηξψκαηνο, ελψ γηα εθείλνπο ηνπο δξφκνπο φπνπ ην εχξνο ηνπ πεδνδξνκίνπ είλαη κεγαιχηεξν ησλ 2 

κέηξσλ θαηαζθεπάδεηαη εζνρή. 

16. Όηαλ έλαο πεδφδξνκνο απαηηεί θάδνπο, απηνί ηνπνζεηνχληαη ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ 

πεδφδξνκνπ. 

17. Ζ ρσξνζέηεζε ησλ θάδσλ θαη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα παξέρεη 

πεξηζψξηα αζθαιείαο, ψζηε λα κελ παξαηεξείηαη ππεξρείιηζή ηνπο ζηελ πεξηβάιινπζα πεξηνρή. 

18. Αξκφδηα γηα ηε κεηαθίλεζε ή αιιαγή ζέζεο ησλ θάδσλ είλαη ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο. Δάλ ε 

ππεξεζία θαζαξηφηεηαο θξίλεη πσο απαηηείηε αιιαγή ζέζεο  ηνπ θάδνπ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο ή 

δηεπθφιπλζεο ηεο απνθνκηδήο, κπνξεί λα πξνβεί ζηε κεηαθίλεζε ηνπο ή απμνκείσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο, 

αλάινγα κε ηηο παξαγφκελεο πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ. 

19. ε απζαίξεηεο κεηαθηλήζεηο θάδσλ απφ πνιίηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 

20. Όηαλ ππάξρεη ακθηζβήηεζε ηεο ζέζεο ελφο θάδνπ, απηή κπνξεί λα αιιάμεη κε ηε ζχκθσλε γλψκε 

φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, εθφζνλ δελ ελνριεί θαη δελ δηαηαξάζζεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο 

κεραληθήο απνθνκηδήο (ζπρλέο ζηάζεηο απνξξηκκαηνθφξσλ, θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα θ.ιπ.). 

21. Κάζε λέα νηθνδνκή νθείιεη λα δηαζέηεη ρψξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδνπ κεραληθήο απνθνκηδήο ζε 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε απφ ην απνξξηκκαηνθφξν. Οη 

θαηαζθεπαζηέο νθείινπλ, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, λα δηακνξθψλνπλ ηε ζέζε 

ησλ θάδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: ΚΩΓΗΚΟΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

Δπξσπατθφο Καηάινγνο Απνβιήησλ (ΔΚΑ) ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ηεο απφθαζεο 2000/532/ΔΚ, 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο Απνθάζεηο 2001/118/ΔΚ, 2001/119/ΔΚ θαη 2001/573/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο 

ΔΚ. ηελ έλλνηα ηνπ ζηεξενχ (κε επηθίλδπλνπ) απνβιήηνπ δελ ππάγνληαη ηα απφβιεηα εθείλα πνπ 

επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν (*) θαη ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο ελ δπλάκεη επηθίλδπλα απφβιεηα 

 

20 ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΟΗΚΗΑΚΑ 

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

ΑΠΟ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ ΗΓΡΤΜΑΣΑ), 

ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ ΥΧΡΗΣΑ 

ΤΛΛΔΓΔΝΣΧΝ 

20 01 ρσξηζηά ζπιιεγέληα κέξε 

20 01 32 θάξκαθα άιια απφ ηα αλαθεξφκελα 

ζην ζεκείν 20 01 31 

20 01 33* κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο θαη 

κεηθηέο κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο πνπ 

πεξηέρνπλ ηηο ελ ιφγσ κπαηαξίεο 

20 01 34 κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο άιια απφ 

ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 20 01 33 
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20 01 01 ραξηηά θαη ραξηφληα 

20 01 02 γπαιηά 

20 01 08 βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα θνπδίλαο 

θαη ρψξσλ ελδηαίηεζεο 

20 01 10 ξνχρα 

20 01 11 πθάζκαηα 

20 01 13* δηαιχηεο 

20 01 14* νμέα 

20 01 15* αιθαιηθά απφβιεηα 

20 01 17* θσηνγξαθηθά ρεκηθά 

20 01 19* δηδαληνθηφλα 

20 01 21* ζσιήλεο θζνξηζκνχ θαη άιια απφβιεηα 

πεξηέρνληα πδξάξγπξν 

20 01 22 αεξνδφι 

20 01 23* απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ 

πεξηέρεη ρισξνθζνξάλζξαθεο 

20 01 25 βξψζηκα έιαηα θαη ιίπε 

20 01 26* έιαηα θαη ιίπε άιια απφ ηα 

αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 20 01 25 

20 01 27* ρξψκαηα, κειάλεο, θφιιεο θαη ξεηίλεο 

πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

20 01 28 ρξψκαηα, κειάλεο, θφιιεο θαη ξεηίλεο 

άιιεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην ζεκείν 20 01 27 

20 01 29* απνξξππαληηθά πνπ πεξηέρνπλ 

επηθίλδπλεο νπζίεο 

20 01 30 απνξξππαληηθά άιια απφ ηα 

αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 20 01 29 

20 01 31* θπηηαξνηνμηθέο θαη θπηηαξνζηαηηθέο 

θαξκαθεπηηθέο νπζίεο 

20 01 35* απνξξηπηφκελνο ειεθηξηθφο θαη 

ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο άιινο απφ ηνλ 

αλαθεξφκελν ζηα ζεκεία 20 01 21 θαη 20 01 23 

πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία (ηα 

επηθίλδπλα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία απφ 

ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ζπζζσξεπηέο θαη κπαηαξίεο θαη 

επηζεκαίλνληαη σο επηθίλδπλα, δηαθφπηεο 

πδξαξγχξνπ, γπαιί απφ θαζνδηθνχο ζσιήλεο θαη 

άιια είδε ελεξγνπνηεκέλεο πάινπ θ.ιπ.) 

20 01 36 απνξξηπηφκελνο ειεθηξηθφο θαη 

ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο άιινο απφ ηνλ 

αλαθεξφκελν ζηα ζεκεία 20 01 21, 20 01 23 θαη 

20 01 35 

20 01 37* μχιν πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλεο νπζίεο 

20 01 38 μχιν εθηφο εθείλσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 20 01 37 

20 01 39 πιαζηηθά 

20 01 40 κέηαιια 

20 01 41 απφβιεηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ 

θακηλάδσλ 

20 01 99 άιια κέξε κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο 

20 02 απφβιεηα θήπσλ θαη πάξθσλ 

(πεξηιακβάλνληαη απφβιεηα λεθξνηαθείσλ) 

20 02 01 βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα 

20 02 02 ρψκαηα θαη πέηξεο 

20 02 03 άιια κε βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα  

20 03 άιια δεκνηηθά απφβιεηα  

20 03 01 αλάκεηθηα δεκνηηθά απφβιεηα  

20 03 02 απφβιεηα απφ αγνξέο  

20 03 03 ππνιείκκαηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ δξφκσλ. 

20 03 04 ιάζπε ζεπηηθήο δεμακελήο  

20 03 06 απφβιεηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ ιπκάησλ  

20 03 07 νγθψδε απφβιεηα  

20 03 99 δεκνηηθά απφβιεηα κε 

πξνδηαγξαθφκελα άιισο 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

- Άξζξν 102 ηνπ πληάγκαηνο «Πεξί νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Πνιηηείαο».  

- Ν. 3463/06 (ΦΔΚ Α´ 114/06) «Νένο δεκνηηθφο θαη θνηλνηηθφο θψδηθαο».  

- Ν. 1650/86 (ΦΔΚ Α´ 160/86) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 

Ν. 3010/02 (ΦΔΚ Α´ 91/02).  

- Ν.4685/2020 (ΦΔΚ Α’ 92/2020) «Δθζπγρξνληζκφο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, ελζσκάησζε ζηελ 

Διιεληθή λνκνζεζία ησλ νδεγηψλ 2018/844 θαη 2019/692 ηνπ επξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

ζπκβνπιίνπ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

- ΚΤΑ 11421/97 (ΦΔΚ Β´ 1016/97) «Καηάξηηζε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ 

δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ».  

- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζκ. 82 (ΦΔΚ Α´ 64/04) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ». Αληηθαηάζηαζε ηεο ΚΤΑ 98012/2001/96 

«Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ νξπθηειαίσλ».  

- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζκ. 116 (ΦΔΚ Α´ 81/04) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 
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αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/53/ΔΚ γηα ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο».  

- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζκ. 109 (ΦΔΚ Β´ 805/04) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή 

ηνπο».  

- ΚΤΑ ΖΠ 37591/2031/03 (ΦΔΚ Β´ 1419/03) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ηαηξηθψλ απνβιήησλ 

απφ πγεηνλνκηθέο κνλάδεο».  

- Ν. 2939/01 (ΦΔΚ Α´ 179/01) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ 

πξντφλησλ, ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη άιισλ 

Πξντφλησλ (ΔΟΔΓΑΠ)».  

- Ν. 1892/90 (ΦΔΚ Α´ 1892/90) «Απαγφξεπζε ξίςεσο πιηθψλ ή απνξξηκκάησλ ζε δάζε θαη δαζηθέο 

εθηάζεηο».  

- Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε ππ’ αξηζκ. 4 (ΦΔΚ Β´ 724/87) «Μέηξα πξφιεςεο ππξθαγηψλ ζε νηθφπεδα θαη 

ινηπνχο αθάιππηνπο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη κέζα ή θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο».  

- ΚΤΑ 10315 (ΦΔΚ Β´ 369/93) «ηαζεξέο εζηίεο θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ».  

- Άξζξν 15 ΚΟΚ (Ν. 2696/99) «Δθπνκπέο ξχπσλ, ζνξχβσλ θ.ιπ.».  

- Αζηπλνκηθή δηάηαμε 1023/2/37/96 «Μέηξα επηαμίαο θαη επθνζκίαο».  

- Ν. 2946/01 (ΦΔΚ Α´ 224/01) «Τπαίζξηα δηαθήκηζε, ζπκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

- Ν. 3170/03 (ΦΔΚ Α´ 191/03) «Εψα ζπληξνθηάο, αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

- Ν. 4039/12 (ΦΔΚ Α´ 15/12) «Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ».  

- ΚΤΑ ΖΠ 13588/725/06 (ΦΔΚ Β´ 383/06) «Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ γηα ηα επηθίλδπλα 

απφβιεηα».  

- ΚΤΑ 8668/07 (ΦΔΚ Β´ 287/07) «Έγθξηζε εζληθνχ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ 

απνξξηκκάησλ».  

Απφθαζε 14160/06 ηνπ Οξγαληζκνχ Λατθψλ Αγνξψλ.  

- Ν. 3731/08 (ΦΔΚ Α´ 263/08) «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ 

ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ». 

- ΠΤ 39/2020 (ΦΔΚ 185Α/2020) «Έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ). 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4: ΠΡΟΣΗΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΖΡΖΖ ΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 2 ηνπ Ν. 3463/06 (ΦΔΚ Α´ 114/06) ηνπ Κψδηθα Γήκσλ 

θαη Κνηλνηήησλ θαη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3452/10 (ΦΔΚ Α´ 87/10) ν θαζνξηζκφο ησλ δηαηάμεσλ 

επηβνιήο πξνζηίκσλ γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαζψο θαη ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ γηα θάζε 

πεξίπησζε απνηειεί απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

- ε δεκηνπξγία ΥΑΓΑ εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο θαη νηθηζκψλ 1.000 € θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 

2.500 € 

- ε ελαπφζεζε απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηεδαθίζεσλ θαη γεληθά απνβιήησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο πφιεο ή ησλ νηθηζκψλ 300 € θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 750 €.  

- ε ελαπφζεζε απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηεδαθίζεσλ θαη γεληθά απνβιήησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, ζε 

πεδνδξφκην ή νδφζηξσκα 4 εκέξεο κεηά απφ εθζθαθή γηα νηθνδνκή 100 € . 

- ηέινο απνκάθξπλζεο ησλ παξαπάλσ πιηθψλ εθζθαθψλ, θαηεδαθίζεσλ (άξζξν 16 παξ.3) 100 €/ηφλνο. 

- ε ελαπφζεζε πιηθψλ εθζθαθψλ, θαηεδαθίζεσλ θαη γεληθά απνβιήησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ 4 

εκέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε έξγσλ απφ ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΓΔΤΑΛ 150 €/ηφλνο  

- ε ξίςε πιηθψλ εθζθαθψλ, θαηεδαθίζεσλ θαη γεληθά απνβιήησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζε θάδνπο 

απνξξηκκάησλ 500 € ζπλ ηελ αμία ηνπ θάδνπ ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηνπ θαη ζε πεξίπησζε 

ππνηξνπήο 1.250 € 

- ε κε απνθαηάζηαζε ηνκψλ 4 εκέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ 400 € 
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- ε απφξξηςε ιπκάησλ ζε θξεάηηα αγσγψλ φκβξησλ ή αθάζαξησλ ή θαηνηθηψλ απφ βπηηνθφξα 500 € θαη 

ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 1.250 €  

 - ε εγθαηάιεηςε νγθσδψλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6 παξ. 2δ, ρσξίο λα 

έρεη πξνεγεζεί επηθνηλσλία κε ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 12 

παξ. 2 & 3, 50 € αλά ηεκάρην θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 125 €. 

- ε απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε αληηθείκελα ηα νπνία παξεκπνδίδνπλ ηελ δηέιεπζε 

πεδψλ ή απηνθηλήησλ, φπσο εκπνξεχκαηα θαη παξεκθεξή 70 €/η.κ., κπάξεο θ.ιπ εκπφδηα 50 € αλά 

ηεκάρην. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο 175 €/η.κ θαη 125€ αληίζηνηρα. 

- φζνλ αθνξά ζηελ απνθνκηδή πξντφλησλ θεπεπηηθψλ εξγαζηψλ, ν Γήκνο πξνζθέξεη δσξεάλ ηελ 

απνθνκηδή ηνπ πξψηνπ δξνκνινγίνπ-θνξηεγνχ απφ ηα εηδηθά ζπλεξγεία, κφλνλ φηαλ αθνινπζνχληαη νη 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Καλνληζκνχ. Ζ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο επηπιένλ δξνκνινγίνπ πέξαλ ηνπ 

δσξεάλ πξψηνπ, επηβαξχλεη ην Γεκφηε κε 60 €. Άιια επηθίλδπλα απφβιεηα, φπσο ππνιείκκαηα 

ακηάληνπ, απνκαθξχλνληαη βάζεη ηεο ηζρχνπζαο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε 

ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

- ε απφξξηςε θιαδεκάησλ ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ ή αλαθχθισζεο ρσξίο ηε δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο 100 € θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 250 €  

- κε νξζή ρξήζε ησλ βπζηδφκελσλ ζπζηεκάησλ θάδσλ  ή άιινπ ηχπνπ εηδηθψλ 

απνξξηκκαηνδεθηψλ/θνληέηλεξ (απνξξίκκαηα εθηφο θάδσλ, ξχπαλζε ησλ θάδσλ ηφζν εμσηεξηθά φζν 

θαη ζην ζηφκην απηψλ θ.ά.) 150 € θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 300 €  

- ε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ νπνηνδήπνηε ηξνρνθφξν 80 €  

- ην παξθάξηζκα θάζε είδνπο νρήκαηνο έκπξνζζελ θάδνπ απνξξηκκάησλ 100 €  

- ε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ θνληέηλεξ 150 €  

- ε εγθαηάιεηςε νρεκάησλ κε ή ρσξίο πηλαθίδα θπθινθνξίαο, ηξνρφζπηηα, βάξθεο, ηα νπνία ξππαίλνπλ 

ηνλ ρψξν 800 € ζπλ έμνδα κεηαθνξάο  

- ε παξάλνκε ζχλδεζε φκβξησλ πδάησλ κε αγσγνχο απνρέηεπζεο αθάζαξησλ 2.000 € θαη ζε πεξίπησζε 

ππνηξνπήο 4.000 €  

- ε παξάλνκε ζχλδεζε νηθηψλ κε αγσγνχο αθάζαξησλ ιπκάησλ ή φκβξησλ πδάησλ 1.500 €  

- ε απφξξηςε νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ έμσ απφ ηνπο θάδνπο 150 € θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 375 €  

- ε απφξξηςε απνξξηκκάησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα θαηαζηήκαηα, εθηφο θάδσλ 250 € θαη ζε 

πεξίπησζε ππνηξνπήο 625 €  

- ε απφξξηςε κε αλαθπθιψζηκσλ θαη νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ ζηνπο κπιε θάδνπο αλαθχθισζεο 

ζπζθεπαζηψλ ή άιινπ ηχπνπ θάδσλ αλαθχθισζεο κε ΓζΠ 80 € θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 200 € 

- ε εγθαηάιεηςε θάδνπ ή ζαθνχιαο ζε πεδνδξφκην, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 9, παξ 5 200 

€ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 500 € 

- ε κε ηήξεζε ησλ σξαξίσλ θφξησζεο θαη απνζήθεπζεο ή/θαη ε απφξξηςε ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 

(ραξηφληα θ.ιπ.) ζηνπο θάδνπο πξηλ ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ, θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο 250 € θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 625 €  

- ε απφξξηςε ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο (ραξηφληα θ.ιπ.) ρσξίο λα έρεη ειαρηζηνπνηεζεί ν φγθνο ηνπο θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο (παθεηάξηζκα, δέζηκν) 150 € θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 375 €  

- απνξξίκκαηα απφ θνπδίλεο ρψξσλ καδηθήο εζηίαζεο πνπ δελ έρνπλ ζηξαγγηζηεί επηκειψο (άξζξν 11 

παξ. 9) 200 € θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 400 €. 

- ε απφξξηςε κηθξναληηθεηκέλσλ (εηζηηήξηα, ραξηάθηα, θνπηηά απφ ηζηγάξα θ.ιπ.) εθηφο εηδηθψλ δνρείσλ 

ή θάδσλ απνξξηκκάησλ πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ν Γήκνο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο 50 €. 

- ε ξίςε πγξψλ (ιάδηα, πεηξέιαηα θ.ιπ.) ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ 200 € θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 

500 € 

- ε ξίςε θάξβνπλσλ, ζηάρηεο ή άιισλ εχθιεθησλ ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ 200 € ζπλ ηελ αμία ηνπ 

θάδνπ ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηνπ, θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 500 €  

- ε νπνηαδήπνηε παξεκβνιή ζε άλνηγκα ρψξνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδνπ 

απνξξηκκάησλ (κπάδσκα θ.ιπ.) 500 € ζπλ ηα έμνδα απνθαηάζηαζεο  

- ε κεηαθίλεζε θάδσλ 200 €  
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- νπνηαδήπνηε θζνξά ζε κεράλεκα αλαθχθισζεο ή ζε θάδν νπνηνπδήπνηε εθαξκνδφκελνπ ζπζηήκαηνο 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 200 € 

- ε κε πεξίθξαμε θαη ε κε ηήξεζε θαζαξηφηεηαο παιαηψλ αθαηνίθεησλ αθηλήησλ θαη νηθνπέδσλ 1.000 

€ ζπλ έμνδα θαζαξηζκνχ θαη πεξίθξαμεο φπνπ ρξεηάδεηαη θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 2.000 €  

- ε κε ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο απφ θαηαζηεκαηάξρεο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη άδεηα θαηάιεςεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ (θαθεηέξηεο, πηηζαξίεο, αλαςπθηήξηα θ.ιπ.) 500 € 

- ε ξχπαλζε εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ρψξνπ ζρνιείσλ 1.000 € θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 2.500 €  

- ε ξχπαλζε ή ε θαηαζηξνθή κλεκείσλ, αγαικάησλ θαη πξαζίλνπ 2.000 € θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 

4.000 €  

- ε ξχπαλζε ή θαηαζηξνθή αζηηθνχ εμνπιηζκνχ (παγθάθηα, θάδνη θιπ) 200 € θαη ζε πεξίπησζε 

ππνηξνπήο 500 € 

- ε ξχπαλζε ή ε θαηαζηξνθή νδψλ απφ νρήκαηα (ιάδηα, κεηαθεξφκελα πιηθά θ.ιπ.) 800 € ζπλ έμνδα 

θαζαξηζκνχ ή επηζθεπήο  

- ε ξχπαλζε απφ θαπζηήξεο 80 €  

- ε ερνξχπαλζε απφ θαηαζηήκαηα 400 € θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 1.000 €  

- ε ερνξχπαλζε απφ ηδηψηεο 100 € θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 250 €  

- ε αλάξηεζε παλφ ζε παιαηά νηθήκαηα, ζρνιεία, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θ.ιπ. 80 € θαη ζε πεξίπησζε 

ππνηξνπήο 200 €  

- ε αθηζνθφιιεζε 8 € αλά αθίζα. 

- ε ηνπνζέηεζε γηγαληναθηζψλ θαη δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ 130 € ην πξψην η.κ. θαη 80 € γηα θάζε 

επηπιένλ  

- ε ξχπαλζε ηνίρσλ ή θνηλνρξήζησλ ρψξσλ κε ζπξέη, ρξψκαηα θ.ιπ. 500 € 

- ε επηθφιιεζε δηαθεκηζηηθψλ απηνθφιιεησλ ζε πεδνδξφκηα, θάδνπο, πιαηείεο θαη νδνζηξψκαηα 500 €  

- ε ξίςε δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ 500 €. 

- ε ηνπνζέηεζε πάγθσλ ζηε ιατθή αγνξά απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα 800 €  

- ε ξχπαλζε κε πξντφληα ζην ρψξν ηεο ιατθήο κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 400 €  

- ε ζπκκεηνρή ζηε ιατθή αγνξά ρσξίο άδεηα 150 €  

- ε ξχπαλζε απφ ηελ θνξηνεθθφξησζε εκπνξεπκάησλ, κεηά ην πέξαο θάζε εξγαζίαο 150 € 

- ε ξχπαλζε απφ αθαζαξζίεο θαηνηθίδησλ δψσλ 100 € θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 250 €  

Πέξαλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνζηίκσλ επηβάιιεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ζηνπο παξαβάηεο θαη 

θάζε άιιε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία δηνηθεηηθή ή πνηληθή θχξσζε. 

Πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ δελ είλαη ε επηβνιή πξνζηίκσλ, ηα νπνία ζεσξνχκε σο έζραην κέηξν γηα ηε 

ζπκκφξθσζε ησλ «ζπλεηδεηά αζπλείδεησλ», αιιά ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ πνιηηψλ, 

έηζη ψζηε φινη καδί λα βνεζήζνπκε ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πφιεο θαη ησλ νηθηζκψλ καο. Δίλαη ρξένο 

φισλ καο λα δηαηεξνχκε ηελ πφιε θαη ηνπο νηθηζκνχο καο θαζαξνχο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5: ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΦΔΛΩΝ 

ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ 

Σα θάζε είδνπο έξγα πνπ εθηεινχληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ απφ ηδηψηεο ή θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ, θνηλσθειψλ νξγαληζκψλ, εξγνιάβνπο δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ έξγσλ θηι, πξέπεη λα 

εθηεινχληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλφλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, ην Νέν Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ, ηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη ηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ.  

 

ε θάζε πεξίπησζε νη ππεχζπλνη ησλ έξγσλ νθείινπλ λα ηεξνχλ φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο πεδψλ θαη 

νρεκάησλ, λα κελ παξαθσιχνπλ ηελ θπθινθνξία, λα κελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία 

ησλ νηθηζκψλ/πφιεσλ θαη λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα απνθπγήο θηλδχλνπ δηαζπνξάο ή 

δηαθπγήο ζην πεξηβάιινλ δνκηθψλ θαη αδξαλψλ πιηθψλ θαη θάζε είδνπο αρξήζησλ αληηθεηκέλσλ θαη 

απνβιήησλ. 
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ΑΡΘΡΟ 1 

Ο θαλνληζκφο απηφο αθνξά θάζε είδνπο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο (αλέγεξζε λέσλ νηθνδνκψλ, επηζθεπέο , 

ινηπέο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο), πνπ εθηεινχληαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ θαη θάζε εξγαζία πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο απφ νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο ή εξγνιάβνπο δεκνζίσλ 

έξγσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Όιεο νη πξαγκαηνπνηνχκελεο εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη κεηά ηε ιήςε ηεο λφκηκεο άδεηαο απφ ην 

Γήκν. ε θάζε νηθνδνκηθή εξγαζία πνπ γίλεηαη, ζα πξέπεη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ λα ππάξρεη:  

i) αληίγξαθν ηεο ζεσξεκέλεο απφ ηελ Αζηπλνκία Οηθνδνκηθήο Άδεηαο ,  

ii) πξνβιεπφκελε απφ ην Νφκν πηλαθίδα κε ηνλ αξηζκφ ηεο αδείαο θαη ηελ εκεξνκελία εθδφζεψο ηεο,  

iii) άδεηα θαηαιήςεσο πεδνδξνκίνπ – νδνζηξψκαηνο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Γήκν.  

ε θάζε εξγαζία πνπ εθηειείηαη απφ Οξγαληζκφ Κνηλήο Χθέιεηαο ή ηδηψηε, γηα ινγαξηαζκφ απηψλ, 

πξέπεη λα ππάξρεη αληίγξαθν ζεσξεκέλεο άδεηαο «ηνκήο» απφ ηνλ αξκφδην θνξέα.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ πνιενδνκία 

ζρέδηα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε – θαηαζθεπαζηή, γηα λα κπνξεί λα γίλεη 

έιεγρνο ησλ θαηαζθεπψλ πνπ εθηεινχληαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Ζ κε ηήξεζε ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ζπλεπάγεηαη, πέξα απφ ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ, ηελ θίλεζε απφ ηνλ 

Γήκν δηαδηθαζία δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, νη ηδηνθηήηεο ή νη θαηαζθεπαζηέο θαη νη νξγαληζκνί 

θνηλήο σθέιεηαο, αλάινγα, πξέπεη:  

i) Nα ζεσξνχλ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα απφ ην Αζηπλνκηθφ Σκήκα. 

ii) Να εθνδηάδνληαη απφ ην Γήκν κε άδεηα θαηάιεςεο, πεδνδξνκίνπ – νδνζηξψκαηνο θαηαβάιινληαο ην 

αληίζηνηρν ηέινο.  

iii) Να πξνζθνκίζνπλ ζην Γήκν εγγπεηηθή επηζηνιή, φπσο ην ππφδεηγκα πνπ ζα ρνξεγεί ν Γήκνο, 

αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή Σ.Π. θαη Γ. πνζνχ εμήληα επξψ θαη (60 €), αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν κήθνπο 

πξνζφςεσο, ε νπνία ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ δηθαηνχρν κεηά ηελ πιήξε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη 

εθφζνλ δελ πξνεγήζεθαλ δεκηέο ζηνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ (π.ρ. κπάδα, ηζηκέληα ζην νδφζηξσκα, δεκηέο ζηα πεδνδξφκηα, παξαιείςεηο πιαθφζηξσζεο 

πεδνδξνκίνπ θηι.). Σα παξαπάλσ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Ο ρψξνο πνπ εθηεινχληαη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηθξαγκέλνο. Δπίζεο, πξέπεη λα 

ππάξρεη πηλαθίδα, πνπ λα απαγνξεχεη ηελ είζνδν ζηνπο κε έρνληεο εξγαζία θαη ζε πεξίπησζε 

θαηαιήςεσο πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία πεδψλ θαη 

νρεκάησλ. Σα αδξαλή πιηθά πνπ βξίζθνληαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ πξέπεη λα εγθηβσηίδνληαη κε κέζα 

πξνζηαζίαο (καδέξηα, ηζηκεληφιηζνπο θηι), γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπο απφ λεξά είηε απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Διαθξά πιηθά πνπ παξαζχξνληαη απφ ηνλ αέξα (άκκνο , καξκαξφζθνλε, 

κπάδα, ηζηκέληα θηι) πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα ή λα θαηαβξέρνληαη ζπρλά, ψζηε λα κελ 

παξαζχξνληαη απφ ηνλ αέξα. Σν ίδην ηζρχεη θαη θαηά ηε δηάξθεηα θαηεδαθίζεσλ ή εθζθαθψλ. Μπάδα 

επί θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πνπ παξακέλνπλ πιένλ ηνπ δηεκέξνπ, ζεσξείηαη φηη θαηαιακβάλνπλ 

θνηλφρξεζην ρψξν θαη απνκαθξχλνληαη απφ ην Γήκν. Ζ δαπάλε απνκάθξπλζεο, φπσο απηή ζα 
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πξνθχπηεη θάζε θνξά, θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ππφρξεν ελψ παξάιιεια επηβάιιεηαη θαη ην ζρεηηθφ 

ηέινο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Σα ζηεξεά θηλεηά πιηθά, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, πξέπεη 

λα είλαη ζηεξεσκέλα θαηά ηξφπν αζθαιή γηα ηελ πξφιεςε αηπρήκαηνο, γηα ηνλ ίδην ιφγν, πξέπεη λα 

είλαη πιήξε θαη αζθαιή. Γηα ηνπο ίδηνπο επηβάιιεηαη ε ζήκαλζε κε ζρεηηθέο αλαθιαζηηθέο πηλαθίδεο 

θαη ε ηνπνζέηεζε αζπξνθφθθηλεο ηαηλίαο, φηαλ θαηαιακβάλεηαη κέξνο νδνζηξψκαηνο. Ζ ζήκαλζε 

θαηά ηε λχθηα πξέπεη λα είλαη θσηεηλή θαη λα ηνπνζεηείηαη πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα ζε ηθαλή απφζηαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

1. ηηο πεξηπηψζεηο εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ Οξγαληζκφ Κνηλήο Χθέιεηαο (ΟΣΔ, ΓΔΖ, ΓΔΤΑΛ θηι ) 

γηα ζπληήξεζε, επηζθεπή δηθηχνπ ή λέσλ παξνρψλ, επηβάιιεηαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνπο λφκνπο πεξί εθηειέζεσο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ζεκάλζεηο θηι) θαζψο θαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Νένπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ θαη ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. Οη παξαπάλσ 

νξγαληζκνί ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ, πξηλ ηελ εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε έξγνπ, ηελ πξνβιεπφκελε 

«άδεηα ηνκήο» απφ ην Γήκν θαη λα γλσζηνπνηνχλ ζηηο ππεξεζίεο ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ θπζηθψλ 

ππεπζχλσλ ηνπ έξγνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, νθείινπλ λα ηεξνχλ ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. ε θάζε πεξίπησζε, 

νη ππεχζπλνη ησλ έξγσλ, πξέπεη λα επηκεινχληαη ηελ αλάξηεζε πηλαθίδσλ κε ηελ επσλπκία ηνπ 

νξγαληζκνχ, ηνλ αξηζκφ ηεο αδείαο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ. Ακέζσο κεηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη φρη πέξαλ ηνπ ηεηξαεκέξνπ, νθείινπλ λα απνκαθξχλνπλ ηα 

πξντφληα εθζθαθήο, ηα ινηπά άρξεζηα πιηθά θαη λα επαλαθέξνπλ ηα πξάγκαηα ζηελ πξφηεξή ηνπο 

θαηάζηαζε. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ.  

2. Σα πξνβιεπφκελα ζην παξφλ άξζξν ηζρχνπλ επίζεο γηα φινπο ηνπο θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, εηαηξίεο ηνπ Γεκνζίνπ νξγαληζκνχο, θνηλνπξαμίεο θηι.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Με λεφηεξε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζα πξνζδηνξηζηνχλ ηα πξφζηηκα πνπ ζα 

επηβάιινληαη γηα ηηο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ζα νξίδεηαη ην χςνο 

ηνπο. 

 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε ζα αλαθνηλσζεί απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ ζηελ πξψηε πλεδξίαζε 

κεηά ηε ιήμε ησλ κέηξσλ απνθπγήο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19. 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα». 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 523. 

Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεθε φπσο παξαθάησ: 

 

                Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ                            Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

                   πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

                                                                   ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

 

                Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο 
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