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ΚΟΠΟ  

Ο παρόν κανονιςμόσ αποςκοπεί ςε ζνα περιβάλλον όμορφο και υγιζσ για τουσ 

κατοίκουσ, τουσ επαγγελματίεσ και τουσ επιςκζπτεσ του Διμου.  

Το ςθμαντικότερο βιμα για να διατθριςουμε τθν πόλθ και τουσ οικιςμοφσ μασ 

κακαροφσ και να δϊςουμε ςτο Διμο Μυτιλινθσ τθν εικόνα που όλοι επικυμοφμε, είναι μία 

καλά οργανωμζνθ και πλιρωσ εξοπλιςμζνθ Υπθρεςία Κακαριότθτασ ςε ςυνδυαςμό με τθ 

ςυνεργαςία και τθν ενεργό ςυμμετοχι των πολιτϊν, ςτθ βάςθ ενόσ πλαιςίου αρχϊν και 

κανόνων.  

Σθμαντικόσ είναι ο ρόλοσ που ζχει θ κζςπιςθ και θ αυςτθρι εφαρμογι ενόσ 

ςφγχρονου Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ που κα καλφπτει όλο το πλζγμα των ςχζςεων Διμου 

και πολιτϊν με ξεκάκαρουσ και λειτουργικοφσ όρουσ ωσ προσ τα δικαιϊματα και τισ 

υποχρεϊςεισ, τόςο των πολιτϊν όςο και του Διμου. 

Ο παρϊν Κανονιςμόσ είναι ςχεδιαςμζνοσ να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τθσ 

κακθμερινότθτασ και να υπθρετεί αρχζσ και ςτόχουσ που αφοροφν τθν τιρθςθ τθσ 

κακαριότθτασ, τθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ 

υγείασ, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων, τθν ανάδειξθ των κοινοχριςτων και 

κοινωφελϊν χϊρων, τθν ενίςχυςθ τθσ λειτουργικότθτασ των εμπορικϊν περιοχϊν, τθν 

ενίςχυςθ τθσ ανακφκλωςθσ, τθν ευαιςκθτοποίθςθ και τθν ενεργό ςυμμετοχι των πολιτϊν. 

Ρροςδοκία τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ είναι ο παρϊν Κανονιςμόσ να αποτελζςει τθν 

αφετθρία ςτενότερθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ Διμου και πολιτϊν, ϊςτε να ανταποκρικοφμε 

ςτθν απαίτθςθ των καιρϊν που προτάςςει τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ωσ τθ 

ςτακερι αξία ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ τθσ κοινωνίασ μασ. 
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ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1: ΚΑΝΟΝΚΣΚΚΕ   ΔΚΑΣΑΞΕΚ 

ΑΡΙΡΟ 1: ΑΝΣΚΚΕΚΜΕΝΟ   ΣΟΤ  ΚΑΝΟΝΚΜΟΤ  

1. Θ κακαριότθτα, θ διαχείριςθ των απορριμμάτων και θ προςταςία του περιβάλλοντοσ 

είναι κοινωνικά αγακά άμεςθσ προτεραιότθτασ, επιτυγχάνονται μζςα από τθ διαρκι 

ςυνεργαςία του Διμου και των πολιτϊν και διζπονται από διατάξεισ, υποχρεϊςεισ και 

δικαιϊματα. Οι διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ ςε καμία περίπτωςθ δεν 

αποκλείουν τθν εφαρμογι των ιςχυουςϊν διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και 

είναι ζγκυρεσ εφόςον δεν αντίκεινται ςτισ υγειονομικζσ, αςτυνομικζσ και άλλεσ ειδικζσ 

διατάξεισ (Ραράρτθμα 3 του παρόντοσ Κανονιςμοφ). 

2. Ο παρϊν Κανονιςμόσ ζχει ωσ αντικείμενο: 

α) Τθν ενιαία ρφκμιςθ των υποχρεϊςεων και των δικαιωμάτων του Διμου και των 

πολιτϊν που αφοροφν τθν τιρθςθ τθσ κακαριότθτασ των κοινόχρθςτων χϊρων, τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ ςτθν πόλθ 

και ςτουσ οικιςμοφσ. 

β) Τθ γνωςτοποίθςθ των ςχετικϊν κανόνων και τθ ςυντονιςμζνθ εφαρμογι τουσ από 

κάκε εμπλεκόμενο μζροσ (Υπθρεςία Κακαριότθτασ, λοιπζσ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ, 

πολίτεσ, δθμότεσ, κάτοικοι, επιχειρθματίεσ, ζμποροι και επιςκζπτεσ των 

πόλεων/οικιςμϊν). 

γ) Τθν ορκολογικι διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων – απορριμμάτων κάκε μορφισ 

και είδουσ (ςυςκευαςία, ςυλλογι, αποκομιδι, ανακφκλωςθ, διάκεςθ, κ.λπ.) με 

μεκόδουσ που δεν επιβαρφνουν το περιβάλλον. 

3. Στόχοι του παρόντοσ Κανονιςμοφ είναι: 

α) Θ αποτροπι τθσ ρφπανςθσ και υποβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ. 

β) Θ προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

γ) Θ ενίςχυςθ τθσ προςπάκειασ βελτίωςθσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ 

δθμότεσ, κατοίκουσ, επιςκζπτεσ των πόλεων/οικιςμϊν και επαγγελματίεσ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Διμου. 

δ) Θ περιβαλλοντικι ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των δθμοτϊν, των κατοίκων και 

των επαγγελματιϊν, όπωσ και θ ενεργόσ ςυμμετοχι τουσ. 

ε) Θ λιψθ όλων των αναγκαίων μζτρων για τθν επίτευξθ αυτϊν των ςκοπϊν. 

4. Θ ορκολογικι διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων ςτθρίηεται ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ 

και ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ 

χϊρασ μασ, οι οποίεσ είναι: 

α) Θ αρχι τθσ προφφλαξθσ και τθσ προλθπτικισ δράςθσ, θ οποία αφορά τθν εκ των 

προτζρων περιβαλλοντικι προςταςία. 

β) Θ αρχι τθσ αποφυγισ παραγωγισ αποβλιτων. 

γ) Θ αρχι τθσ πρόλθψθσ ι και μείωςθσ παραγωγισ αποβλιτων. 

δ) Θ αρχι «ο ρυπαίνων πλθρϊνει», θ οποία αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ ι διαφορετικά 

ςτθν αποκατάςταςθ τθσ περιβαλλοντικισ βλάβθσ. 

ε) Θ αρχι τθσ εγγφτθτασ, όπου τα απόβλθτα κα πρζπει να διακζτονται κοντά ςτο 

ςθμείο παραγωγισ. 

ςτ) Θ αρχι τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ, τθσ ανακφκλωςθσ και τθσ ανάκτθςθσ των 

υλικϊν. 
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η) Θ αρχι τθσ ανάκτθςθσ ενζργειασ, ςτισ περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι θ 

ανάκτθςθ υλικϊν λόγω τεχνικϊν περιοριςμϊν. 

θ) Θ αρχι τθσ αςφαλοφσ διάκεςθσ, θ οποία αποτελεί τθν ζςχατθ λφςθ, εφόςον θ 

απόρριψθ αποβλιτων ςε χϊρουσ διάκεςθσ ζχει βαρφτατεσ επιπτϊςεισ ςτο 

περιβάλλον. 

ΚΕΡΑΡΧΗΗ ΕΠΚΛΟΓΩΝ ΓΚΑ ΣΗ ΔΚΑΧΕΚΡΚΗ ΣΩΝ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

 

5. Οι υφιςτάμενεσ υποδομζσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, από τισ οποίεσ 

εξυπθρετείτε ο Διμοσ Μυτιλινθσ, μζχρι και τθ ςφνταξθ του παρόντοσ είναι: 

 Ο κεντρικόσ Χϊροσ Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Λζςβου ςτθ 

κζςθ ‘Κλεφτόβιγλα’ ςτα όρια τθσ Δ.Ε. Λουτροπόλεωσ Κερμισ που υλοποιικθκε 

και λειτουργεί από το 2009. Λειτουργεί με ευκφνθ τθσ Διαδθμοτικισ Επιχείρθςθσ 

Διαχείριςθσ Απορριμμάτων και Ρεριβαλλοντικισ Ανάπτυξθσ Λζςβου 

(Δ.Ε.Δ.Α.Ρ.Α.Λ.  Α.Ε.). Εξυπθρετεί όλο το νθςί 

 Ο Στακμόσ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Μυτιλινθσ (ςτακερόσ) που 

βρίςκεται ςτθν περιοχι ‘Ουτηά-Λεμονοφ’ ςτθν αγροτικι Ρεριφζρεια Αλυφαντϊν 

ΔΕ Μυτιλινθσ ςε απόςταςθ περίπου 3 χλμ από τθν πόλθ τθσ Μυτιλινθσ. 

Λειτουργεί με ευκφνθ τθσ Διαδθμοτικισ Επιχείρθςθσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων 

και Ρεριβαλλοντικισ Ανάπτυξθσ Λζςβου (Δ.Ε.Δ.Α.Ρ.Α.Λ. Α.Ε.). Εξυπθρετεί τθ 

μεταφόρτωςθ των απορριμμάτων των ΔΕ Μυτιλινθσ, Ευεργζτουλα και 

Λουτροπόλεωσ Κερμισ. 

 Ο Στακμόσ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γζρασ (κινθτόσ), που βρίςκεται 

ςτθν περιοχι ‘Ρευκάρα’ ςτθν αγροτικι Ρεριφζρεια Σκοπζλου ΔΕ Γζρασ και 

εξυπθρετεί τθ μεταφόρτωςθ των απορριμμάτων των ΔΕ Γζρασ και Ρλωμαρίου. 

Λειτουργεί με ευκφνθ τθσ Διαδθμοτικισ Επιχείρθςθσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων 

και Ρεριβαλλοντικισ Ανάπτυξθσ Λζςβου (Δ.Ε.Δ.Α.Ρ.Α.Λ. Α.Ε.). Σχεδιάςτθκε να 

εξυπθρετεί τισ ΔΕ Γζρασ και Ρλωμαρίου. 

 Λειτουργεί ιδιωτικό Κζντρο Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν ςτθν αγροτικι 

περιφζρεια τθσ Μόριασ ςτθ ΔΕ Μυτιλινθσ τθσ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΑΛΓΑΛΟΥ – ΧΥΤΘΛΑ 

ΑΒΕΕ». 
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 Για τα Απόβλθτα Εκςκαφϊν και Κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ) – Δραςτθριοποιείται 

εγκεκριμζνο ςφςτθμα ςτθ Μυτιλινθ (ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.) με το οποίο ςυμβάλλονται 

ιδιϊτεσ του νθςιοφ. 

6. Οι υποδομζσ που ςχεδιάηονται να υλοποιθκοφν για τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων 

του Διμου και βρίςκονται ςε εξζλιξθ είναι: 

 Μονάδα Επεξεργαςίασ Αποβλιτων (Μ.Ε.Α.) Λζςβου. Σχεδιάηεται να 

καταςκευαςτεί ςτο οικόπεδο του κεντρικοφ ΧΥΤΑ Λζςβου ςτθν περιοχι 

‘Κλεφτόβιγλα’ και τθν ευκφνθ λειτουργίασ του κα ζχει θ Διαδθμοτικι Επιχείρθςθ 

Διαχείριςθσ Απορριμμάτων και Ρεριβαλλοντικισ Ανάπτυξθσ Λζςβου 

(Δ.Ε.Δ.Α.Ρ.Α.Λ. Α.Ε.). Σχεδιάςτθκε να εξυπθρετεί όλο το νθςί.  

 Μονάδα Επεξεργαςίασ Ρροδιαλεγμζνου Οργανικοφ Βιοαποβλιτων (Μ.Ε.Β.Α.) 

Λζςβου. Σχεδιάηεται να καταςκευαςτεί ςε όμορο οικόπεδο με το Σ.Μ.Α. 

Μυτιλινθσ ςτθν περιοχι ‘Ουτηά - Λεμονοφ’ και τθν ευκφνθ λειτουργίασ του κα 

ζχει θ Διαδθμοτικι Επιχείρθςθ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων και Ρεριβαλλοντικισ 

Ανάπτυξθσ Λζςβου (Δ.Ε.Δ.Α.Ρ.Α.Λ. Α.Ε.). Σχεδιάςτθκε να εξυπθρετεί όλο το νθςί. 

 Ρράςινο Σθμείο Μυτιλινθσ. Σχεδιάηεται να καταςκευαςτεί ςε όμορο οικόπεδο με 

το Σ.Μ.Α. Μυτιλινθσ ςτθν περιοχι ‘Ουτηά - Λεμονοφ’ Αλυφαντϊν ΔΕ Μυτιλινθσ 

και τθν ευκφνθ λειτουργίασ του κα ζχει ο Διμοσ Μυτιλινθσ. Κα εξυπθρετεί τισ ΔΕ 

Μυτιλινθσ, Λουτροπόλεωσ Κερμισ, Ευεργζτουλα και Αγιάςου. 

 Ρράςινο Σθμείο Γζρασ. Σχεδιάηεται να καταςκευαςτεί ςε όμορο οικόπεδο με το 

Σ.Μ.Α. Γζρασ ςτθν περιοχι ‘Ρευκάρα’ Σκοπζλου ΔΕ Γζρασ και τθν ευκφνθ 

λειτουργίασ του κα ζχει ο Διμοσ Μυτιλινθσ. Κα εξυπθρετεί τισ ΔΕ Γζρασ και 

Ρλωμαρίου. 

 Γωνιζσ Ανακφκλωςθσ πζντε ι εφτά ρευμάτων (χαρτί, μεταλλικζσ ςυςκευαςίεσ, 

πλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ, ςυνκετικζσ ςυςκευαςίεσ, βρϊςιμα ζλαια και λίπθ, 

θλεκτρικζσ / θλεκτρονικζσ μικροςυςκευζσ) που ςχεδιάηεται να καταςκευαςτοφν 

ςε μεγάλα κεντρικά ςθμεία τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ. Μικρζσ γωνιζσ 

ανακφκλωςθσ (απορριμματοδζκτεσ) κα τοποκετθκοφν ςε όλθ τθν επικράτεια του 

Διμου με ζμφαςθ ςτα ςχολεία και ςε χϊρουσ μεγάλθσ παραγωγισ.  

 

ΑΡΙΡΟ 2: ΑΡΜΟΔΚΟΣΗΣΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΔΚΑΣΑΞΕΩΝ 

1. Θ αρμοδιότθτα για τθν εφαρμογι των διατάξεων του Κανονιςμοφ ανικει ςτθ Δθμοτικι 

Αρχι, όπωσ αυτι εκπροςωπείται από τον Διμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδιμαρχο, 

αςκοφμενθ από τθ Δθμοτικι Αςτυνομία του Διμου Μυτιλινθσ. Θ αρμοδιότθτα για τον 

ζλεγχο τθσ τιρθςθσ τθσ κακαριότθτασ ςε κοινόχρθςτουσ υπαίκριουσ χϊρουσ τθσ 

εδαφικισ περιφζρειασ του οικείου Διμου και γενικότερα τθν τιρθςθ των κανόνων 

που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ τοπικζσ κανονιςτικζσ αποφάςεισ 

που εκδίδει θ δθμοτικι αρχι για τθν αναβάκμιςθ τθσ αιςκθτικισ των πόλεων και των 

οικιςμϊν κακορίςτθκε με τθν υπ’ αρικ. 523/2020 απόφαςθ του Δθμοτικοφ 

Συμβουλίου και αρμόδια υπθρεςία ορίηεται θ Δθμοτικι Αςτυνομία. Ο Διμαρχοσ ζχει 

τθ διακριτικι ευχζρεια, με αποφάςεισ του, να ανακζτει ςε δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ 

τθν εφαρμογι μζρουσ ι του ςυνόλου των διατάξεων του παρόντοσ Κανονιςμοφ και τθ 

βεβαίωςθ των ςχετικϊν παραβάςεων. 
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2. Θ Υπθρεςία Κακαριότθτασ ζχει τθν υποχρζωςθ να φροντίηει για τθν κακαριότθτα όλων 

των κοινόχρθςτων χϊρων. Οι φορείσ, ςφλλογοι, οργανιςμοί, επαγγελματίεσ και 

κάτοικοι των πόλεων/οικιςμϊν οφείλουν να ςυνδράμουν ςτθν Υπθρεςία, για τθν όςο 

το δυνατόν αποτελεςματικότερθ επιτζλεςθ τθσ αποςτολισ τθσ. 

3. Πλεσ οι αρμοδιότθτεσ του Διμου που αναφζρονται ςτον παρόντα Κανονιςμό 

αςκοφνται παράλλθλα και κατά περίπτωςθ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ (Ελλθνικι 

Αςτυνομία κ.λπ.). 

ΑΡΙΡΟ 3: ΠΡΟΣΚΜΑ ΚΑΚ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΚΜΩΝ  

1. Θ διαδικαςία επιβολισ των προςτίμων, προβλζπεται από τον παρόντα Κανονιςμό 

Κακαριότθτασ και κακορίηεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Κατά τθν 

επιβολι του προςτίμου λαμβάνεται υπόψθ κυρίωσ θ ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ, θ 

ςυχνότθτα και θ υποτροπι. Τα πρόςτιμα κακορίςτθκαν με τθν υπ’ αρικ. 523/2020 

απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και αναπροςαρμόηονται με νεότερθ απόφαςθ 

(Ραράρτθμα 4 του παρόντοσ Κανονιςμοφ). 

2. Θ διαδικαςία επιβολισ του προςτίμου αρχίηει με τθ βεβαίωςθ τθσ παράβαςθσ από τθν 

αρμόδια υπθρεςία του Διμου. Ο παραβάτθσ ζχει το δικαίωμα να υποβάλλει 

εγγράφωσ τισ απόψεισ του μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ ςτθν αρμόδια Υπθρεςία 

που βεβαίωςε τθν παράβαςθ. 

ΑΡΙΡΟ 4: ΣΕΛΗ ΚΑΙΑΡΚΟΣΗΣΑ  

1. Για τθν αντιμετϊπιςθ των δαπανϊν κακαριότθτασ ο Διμοσ επιβάλλει τζλθ 

κακαριότθτασ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

2. Τα τζλθ αναπροςαρμόηονται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

ΑΡΙΡΟ 5: ΚΧΤ ΚΑΝΟΝΚΜΟΤ  

1. Οι δθμοτικζσ κανονιςτικζσ διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ καταρτίςτθκαν με 

βάςθ το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο και δεν κίγουν τισ γενικζσ διατάξεισ τθσ ςχετικισ 

νομοκεςίασ, τισ υγειονομικζσ διατάξεισ, τισ αςτυνομικζσ και άλλεσ ειδικζσ διατάξεισ 

τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. Αποςκοποφν ςτθν οριοκζτθςθ των δικαιωμάτων και 

υποχρεϊςεων των πολιτϊν ςε κζματα κακαριότθτασ, προςταςίασ του περιβάλλοντοσ 

και ευταξίασ των κοινόχρθςτων και ιδιωτικϊν υπαίκριων χϊρων. 

2. Θ ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ Κανονιςμοφ αρχίηει από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ 

ςτο Ρρόγραμμα Διαφγεια τθσ απόφαςθσ ζγκριςισ του από τθν Αποκεντρωμζνθ 

Διοίκθςθ Αιγαίου και διαρκεί μζχρι τθν τροποποίθςθ ι κατάργθςι του από νζα 

απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΚΟ  2:  ΠΡΟΔΚΟΡΚΜΟ ΑΠΟΡΡΚΜΜΑΣΩΝ 

ΑΡΙΡΟ 6:  ΣΑΞΚΝΟΜΗΗ ΑΠΟΡΡΚΜΜΑΣΩΝ 

1. Ωσ απορρίμματα/ςτερεά απόβλθτα νοοφνται όλεσ οι ουςίεσ ι αντικείμενα κυρίωσ 

ςτερεάσ μορφισ, που προζρχονται από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ι φυςικοφσ 

κφκλουσ και παράγονται ςε χϊρουσ διαβίωςθσ, εργαςίασ, παραγωγισ, ψυχαγωγίασ 

και γενικϊσ αςτικοφ περιβάλλοντοσ από τα οποία ο κάτοχόσ του κζλει ι υποχρεοφται 

να απαλλαγεί, όπωσ περιλαμβάνονται αναλυτικά ςτον «Ευρωπαϊκό Κατάλογο 

Αποβλιτων», απόφαςθ 2000/532/ΕΚ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί µε τισ Αποφάςεισ 

2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ τθσ Επιτροπισ Ε.Κ. (Ραράρτθμα 2 του 

παρόντοσ Κανονιςμοφ). Τα απορρίμματα ταξινομοφνται ςε αςτικά (παρ. 2), ειδικά 

(παρ. 3), τοξικά-επικίνδυνα (παρ. 4) και ανακυκλϊςιμα (παρ. 5). 

2. Τα αςτικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: 

α) Εςωτερικά απορρίμματα που προζρχονται από οικίεσ, καταςτιματα, γραφεία, 

επαγγελματικοφσ χϊρουσ, νοςοκομεία (πλθν αυτϊν που περιγράφονται ςτθν παρ. 

4γ), ιδρφματα, εκκλθςίεσ, ςχολεία, και γενικά από όλουσ τουσ χϊρουσ όπου 

εκδθλϊνονται ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. 

β) Εξωτερικά απορρίμματα οποιαςδιποτε φφςθσ και προζλευςθσ που κείνται ςε 

οδοφσ, κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λπ. 

γ) Ρροϊόντα κθπευτικϊν εργαςιϊν καλλωπιςτικϊν φυτϊν κατοικιϊν (φφλλα, χόρτα 

κ.λπ.) που μποροφν να ςυςκευαςτοφν και είναι κατάλλθλα για τουσ κοινοφσ κάδουσ 

αποκομιδισ.  

δ) Ογκϊδθ αςτικά απορρίμματα κατοικιϊν (παλαιά ζπιπλα, ςτρϊματα, οικιακζσ 

ςυςκευζσ, κ.λπ.). Στθν κατθγορία αυτι κατατάςςονται ωσ προσ τθν ευκφνθ και τον 

τρόπο αποκομιδισ και τα ογκϊδθ προϊόντα κλαδεμάτων από κθπευτικζσ εργαςίεσ 

(κλαδιά κλπ), που δεν είναι κατάλλθλα για τουσ κοινοφσ κάδουσ αποκομιδισ. 

3. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: 

α) Υπόλοιπα που προζρχονται από τθν δραςτθριότθτα βιομθχανιϊν, βιοτεχνιϊν, 

εργαςτθρίων, ςυνεργείων, υπεραγορϊν τροφίμων, κζντρων διαςκζδαςθσ και 

άλλων μονάδων παραγωγισ ι παροχισ υπθρεςιϊν και δεν προςομοιάηουν με τα 

αςτικά, λόγω όγκου, ποςότθτασ, ποιότθτασ, δυνατότθτασ μεταφοράσ και τελικισ 

επεξεργαςίασ (μζταλλα, ξφλο, χαρτί, πλαςτικά, κ.λπ.). 

β) Ρροϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκςκαφζσ, κατεδαφίςεισ και γενικά 

οικοδομικζσ εργαςίεσ. 

γ) Απορρίμματα και υπόλοιπα κακαριςμοφ δθμοτικϊν νεκροταφείων. 

δ) Αυτοκίνθτα, οχιματα, ςκάφθ και μθχανιματα γενικά κακϊσ και μζρθ τουσ, 

άχρθςτα ι εγκαταλελειμμζνα κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

4. Τοξικά-επικίνδυνα απορρίμματα κεωροφνται όλα όςα περιζχουν ουςίεσ που 

εγκυμονοφν κινδφνουσ για τθν υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, 

εκρθκτικά, ραδιενεργά κ.λπ.) των οποίων θ ςυλλογι, αποκομιδι και διάκεςθ γίνεται 

με τρόπουσ, μεκόδουσ και μεταφορικά μζςα διαφορετικά από τα ςυνικθ και τα οποία 

περιλαμβάνουν: 

α) Πλα τα απορρίμματα που περιζχουν ουςίεσ οι οποίεσ εγκυμονοφν κινδφνουσ για 

τθν υγεία, τθν αςφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, 
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εκρθκτικά, τοξικά  κ.λπ.), τα οποία περιζχονται ςτθν ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ Β´ 

383/06) με αντικείμενο «Μζτρα, όροι και περιοριςμοί για τθ διαχείριςθ 

επικίνδυνων αποβλιτων» ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 

91/689/ΕΟΚ. 

β) Απόβλθτα μθ δυνάμενα να μεταφερκοφν διά των ςυνικων μεκόδων και οχθμάτων. 

γ) Υπόλοιπα νοςοκομείων και κεραπευτθρίων γενικϊσ, εκτόσ εκείνων που 

προζρχονται από αίκουςεσ χειρουργείου και τοκετϊν, μικροβιολογικά εργαςτιρια, 

νοςοκομεία ι τμθμάτων αυτϊν για λοιμϊδθ νοςιματα, τα οποία οδθγοφνται 

υποχρεωτικά προσ καφςθ ςε ειδικοφσ κλιβάνουσ. 

5. Στα ανακυκλϊςιμα υλικά ανικουν όλα τα προσ απόρριψθ υλικά τα οποία με τθν 

κατάλλθλθ επεξεργαςία παρζχουν εκ νζου πρϊτεσ φλεσ. Το είδοσ τουσ κακορίηεται 

από τον Ενιαίο Φορζα Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, όπωσ: 

α) Γυάλινεσ ςυςκευαςίεσ (νερό, αλκοολοφχα ποτά, χυμοί, αναψυκτικά, βαηάκια 

τροφίμων, κλπ). 

β) Χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ (από δθμθτριακά, μπιςκότα, ηάχαρθ, απορρυπαντικά, 

οδοντόκρεμεσ κλπ), χαρτοςακοφλεσ, χαρτοκιβϊτια, ζντυπο χαρτί (εφθμερίδεσ, 

περιοδικά, βιβλία κλπ). 

γ) Συνκετικζσ ςυςκευαςίεσ προϊόντων – τετραπάκ (από γάλατα, χυμοφσ κλπ). 

δ) Ρλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ (νεροφ, χυμϊν, αναψυκτικϊν, γιαοφρτια, απορρυπαντικά, 

είδθ κακαριςμοφ, ςαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμεσ, αποςμθτικά κλπ), 

πλαςτικζσ ςακοφλεσ. 

ε) Μεταλλικζσ ςυςκευαςίεσ από αλουμίνιο ι λευκοςίδθρο (από αναψυκτικά, μπφρεσ, 

γάλατα εβαπορζ, τόνοσ, καφζσ, τοματοπολτόσ κλπ). 

ςτ) Λοιπά είδθ όπωσ μεγάλεσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ (ψυγεία, πλυντιρια, θλεκτρικζσ 

κουηίνεσ κλπ), μικροςυςκευζσ (κλιματιςτικά, φωτιςτικά είδθ, ςυςκευζσ 

τθλεπικοινωνίασ, ςεςουάρ, μίξερ, προϊόντα εικόνασ και ιχου, εξοπλιςμόσ 

πλθροφορικισ, θλεκτρικά-θλεκτρονικά εργαλεία και παιχνίδια κλπ), κ.α. 

ΑΡΙΡΟ 7:  ΧΩΡΟΚ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΚΜΜΑΣΩΝ ΚΑΚ ΤΠΕΤΙΤΝΟΚ ΣΗΡΗΗ 

ΔΚΑΣΑΞΕΩΝ 

1. Κατοικίεσ κεωροφνται οι αυτοτελείσ χϊροι, κακϊσ και τα ςυγκροτιματα κατοικιϊν 

(πολυκατοικίεσ), όπου μζνουν, μόνιμα ι πρόςκαιρα, μεμονωμζνα άτομα ι 

οικογζνειεσ. Υπεφκυνοι για τθν κακαριότθτα και τθν τιρθςθ των διατάξεων του 

παρόντοσ Κανονιςμοφ είναι οι ιδιοκτιτεσ των κατοικιϊν, ενϊ για τουσ κοινόχρθςτουσ 

χϊρουσ των πολυκατοικιϊν και οικιςτικϊν ςυγκροτθμάτων είναι οι διαχειριςτζσ τουσ. 

Αν δεν υπάρχει διαχειριςτισ, τότε ωσ υπεφκυνοι κεωροφνται όλοι οι ιδιοκτιτεσ των 

διαμεριςμάτων και καταςτθμάτων του κτιρίου. 

2. Επιχειριςεισ-Καταςτιματα κεωροφνται οι αυτοτελείσ χϊροι, όπου λειτουργοφν κάκε 

φφςεωσ εμπορικζσ επιχειριςεισ, κακϊσ και τα κάκε είδουσ εργαςτιρια και βιοτεχνίεσ. 

Υπεφκυνοι για τθν κακαριότθτα και τθν τιρθςθ των διατάξεων του παρόντοσ 

Κανονιςμοφ κατά περίπτωςθ είναι: 

α) Για τισ προςωπικζσ επιχειριςεισ, ο ιδιοκτιτθσ ι ο Διευκυντισ τουσ. 
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β) Για τισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ, ο Ρρόεδροσ, Αντιπρόεδροσ, Διευκφνων ι Εντεταλμζνοσ 

Σφμβουλοσ και Γενικόσ Διευκυντισ. 

γ) Για τισ Ομόρρυκμεσ και Ετερόρρυκμεσ Εταιρείεσ, κακϊσ και για τισ Εταιρείεσ 

Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ, ο Διαχειριςτισ. 

δ) Για τουσ Συνεταιριςμοφσ, ο Ρρόεδροσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

ε) Για τα Σωματεία, ο Ρρόεδροσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

3. Γραφεία κεωροφνται οι αυτοτελείσ χϊροι, όπου αςκείται οποιοδιποτε επάγγελμα, 

μόνιμο ι πρόςκαιρο. Υπεφκυνοσ για τθν κακαριότθτα και τθν τιρθςθ των διατάξεων 

του παρόντοσ Κανονιςμοφ είναι ο ιδιοκτιτθσ, νομζασ ι κάτοχοσ του γραφείου. 

4. Οικόπεδα κεωροφνται οι ακάλυπτοι χϊροι, περιφραγμζνοι ι μθ, εντόσ ι εκτόσ 

ςχεδίου. Υπεφκυνοσ για τθν κακαριότθτα και τθν τιρθςθ των διατάξεων του παρόντοσ 

Κανονιςμοφ είναι ο ιδιοκτιτθσ, νομζασ ι κάτοχοσ του οικοπζδου. 

5. Βιομθχανικζσ και βιοτεχνικζσ μονάδεσ, κακϊσ και εργαςτιρια κεωροφνται οι 

ςτεγαςμζνοι ι υπαίκριοι χϊροι, που χρθςιμοποιοφνται από βιομθχανικζσ ι 

βιοτεχνικζσ επιχειριςεισ για παραγωγικι δραςτθριότθτα και υποςτθρικτικζσ δράςεισ. 

Στισ μονάδεσ αυτζσ ο υπεφκυνοσ για τθν κακαριότθτα και τθν τιρθςθ των διατάξεων 

του παρόντοσ Κανονιςμοφ ορίηεται με απόφαςθ τθσ διεφκυνςθσ τθσ μονάδασ. Σε 

περίπτωςθ που δεν ζχει οριςτεί τζτοιο πρόςωπο, υπεφκυνοι κεωροφνται ο ιδιοκτιτθσ 

και ο διευκυντισ τθσ μονάδασ. 

6. Υπεφκυνοι μεταφοράσ και μεταφόρτωςθσ κεωροφνται όςοι εκτελοφν τισ αντίςτοιχεσ 

εργαςίεσ, κακϊσ επίςθσ και οι οδθγοί, οι χειριςτζσ μθχανθμάτων και γενικά κάκε 

προςτεκείσ από τουσ εκτελοφντεσ τισ εργαςίεσ αυτζσ. 

7. Για τισ υπό ανζγερςθ οικοδομζσ κατοικιϊν, γραφείων, καταςτθμάτων κ.λπ. υπεφκυνοσ 

είναι το φυςικό πρόςωπο ι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του νομικοφ προςϊπου ςτο όνομα 

των οποίων ζχει εκδοκεί θ αντίςτοιχθ οικοδομικι άδεια. 

8. Για τα κάκε είδουσ οχιματα, υπεφκυνοσ για τθν κακαριότθτα και τθν τιρθςθ των 

διατάξεων του παρόντοσ Κανονιςμοφ είναι το φυςικό πρόςωπο ι ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ του νομικοφ προςϊπου, ςτο όνομα των οποίων ζχει εκδοκεί θ αντίςτοιχθ 

άδεια κυκλοφορίασ του οχιματοσ. Για κάκε είδουσ οχιματα του Δθμοςίου υπεφκυνοσ 

είναι ο Ρροϊςτάμενοσ του αντίςτοιχου Γραφείου Κίνθςθσ και ςτθν περίπτωςθ που 

τζτοιοσ δεν υπάρχει, ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ αντίςτοιχθσ υπθρεςίασ ςτθν οποία είναι 

χρεωμζνο το όχθμα και από τθν οποία παίρνει εντολζσ κίνθςθσ. 

9. Οι υπεφκυνοι των προθγουμζνων παραγράφων του παρόντοσ Κανονιςμοφ μποροφν 

να ορίςουν με ζγγραφό τουσ ςυγκεκριμζνο πρόςωπο, που ςυμβιϊνει ι ςυνεργάηεται 

ςτον ίδιο χϊρο και αποδζχεται να αναλάβει τθν ευκφνθ για τθν κακαριότθτα και τθν 

τιρθςθ και εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ Κανονιςμοφ. Για να ιςχφει θ 

παραπάνω μεταβίβαςθ τθσ ευκφνθσ, πρζπει τόςο εκείνοσ που ανακζτει, όςο και 

εκείνοσ που αποδζχεται τθν ανάκεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπευκυνότθτασ, να 

ςυνυπογράψουν το ςχετικό ζγγραφο ενϊπιον του αρμοδίου υπαλλιλου τθσ 

Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ ι ενϊπιον τθσ Αςτυνομικισ Αρχισ και ταυτόχρονα να 

βεβαιωκεί αρμοδίωσ θ θμερομθνία και το περιεχόμενο του κειμζνου, κακϊσ και θ 

γνθςιότθτα των υπογραφϊν. Ακριβζσ αντίγραφο του παραπάνω κεωρθμζνου 

εγγράφου κατατίκεται υποχρεωτικά και με ευκφνθ του ενδιαφερομζνου ςτθν 

Υπθρεςία Κακαριότθτασ. 
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10. Λδιοκτιτθσ οικοπζδου, ο οποίοσ απουςιάηει για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο του 

ζτουσ από τον τόπο του ακινιτου του, υποχρεοφται να ανακζςει ςε τρίτο πρόςωπο 

τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ και εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ Κανονιςμοφ. 

11. Πλοι ανεξαιρζτωσ οι κάτοικοι ι οι διερχόμενοι από τθν πόλθ/οικιςμοφσ μασ, κακϊσ 

και όλοι οι φορείσ του Δθμοςίου και Λδιωτικοφ Τομζα, κακϊσ και οι Δθμόςιεσ 

Επιχειριςεισ και Οργανιςμοί (ΔΕΚΟ) είναι υποχρεωμζνοι να εφαρμόηουν τον παρόντα 

Κανονιςμό. 

ΑΡΙΡΟ 8:  ΔΚΑΧΕΚΡΚΗ ΑΠΟΡΡΚΜΜΑΣΩΝ 

1. Ωσ διαχείριςθ απορριμμάτων νοείται θ ςυλλογι, θ μεταφορά, θ διαλογι, θ 

αποκικευςθ, θ εναπόκεςθ κακϊσ και οι αναγκαίεσ εργαςίεσ επεξεργαςίασ τουσ για 

τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, ανάκτθςθ ι ανακφκλωςθ πρϊτων υλϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα 

νοοφνται ωσ: 

α) «Συλλογι»: θ ςυγκζντρωςθ και ο διαχωριςμόσ ςε κατθγορίεσ υλικϊν για τθ 

μεταφορά τουσ. Στθν ζννοια τθσ ςυλλογισ περιλαμβάνεται και θ 

ςυγκζντρωςθ/τοποκζτθςθ των αποβλιτων ςε κάδουσ μζχρι να πραγματοποιθκεί θ 

μεταφορά τουσ. 

β) «Διαλογι ςτθν πθγι»: όλοι οι τρόποι και μζκοδοι αρχικισ ςυλλογισ υλικϊν με 

ςκοπό τθν ανακφκλωςθ, επαναχρθςιμοποίθςθ ι ανάκτθςι τουσ. 

γ) «Αποκομιδι»: το ςφνολο των εργαςιϊν μετακίνθςθσ των αποβλιτων από τα μζςα 

ι τουσ χϊρουσ ςυλλογισ ςτουσ χϊρουσ διάκεςθσ, επεξεργαςίασ, αξιοποίθςθσ ι 

μεταφόρτωςθσ. 

δ) «Μεταφόρτωςθ»: οι εργαςίεσ μετακίνθςθσ των αποβλιτων από τα μζςα ι χϊρουσ 

ςυλλογισ ςε άλλα μζςα μεταφοράσ με ενδεχόμενθ ςυμπίεςι τουσ (ςτθν ζννοια 

αυτι περιλαμβάνεται κινθτόσ ι ςτακερόσ ςτακμόσ μεταφόρτωςθσ). 

ε) «Ρροςωρινι αποκικευςθ»: θ αποκικευςθ των αποβλιτων για οριςμζνο χρόνο ςε 

εγκεκριμζνο χϊρο ι εγκατάςταςθ, μζχρι να πραγματοποιθκεί θ μεταφορά τουσ ςε 

εγκεκριμζνθ εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ ι τελικισ διάκεςθσ. 

ςτ) «Διάκεςθ»: Πλεσ οι εργαςίεσ που γίνονται ςτο χϊρο τελικισ διαχείριςθσ και 

εναπόκεςθσ, που αποςκοποφν ςτθ διαφφλαξθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και του 

περιβάλλοντοσ, κακϊσ και οι εργαςίεσ ανακφκλωςθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ, 

ανάκτθςθσ και παραγωγισ ενζργειασ. 

2. Ραραγωγόσ απορριμμάτων ορίηεται κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο του οποίου θ 

δραςτθριότθτα παράγει απόβλθτα (αρχικόσ παραγωγόσ) ι κάκε πρόςωπο που 

πραγματοποιεί εργαςίεσ προεπεξεργαςίασ, ανάμειξθσ ι άλλεσ εργαςίεσ που οδθγοφν 

ςε μεταβολι τθσ φφςθσ ι τθσ ςφνκεςθσ των αποβλιτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΚΟ  3:  ΤΠΟΧΡΕΩΕΚ ΔΗΜΟΤ  

ΑΡΙΡΟ 9:  ΚΑΙΟΡΚΜΟ  ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

1. Θ ςυλλογι, αποκομιδι, μεταφορά και διάκεςθ των μθ ογκωδϊν αςτικϊν 

απορριμμάτων, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο άρκρο 6 παρ. 2α πραγματοποιείται 

από τθν υπθρεςία κακαριότθτασ, που εκτελεί 24ωρθ λειτουργία, βάςθ προγράμματοσ 

που καταρτίηει, με κυλιόμενο ρεπό και πενκιμερθ απαςχόλθςθ ςε βάρδιεσ. 

2. Θ ςυλλογι, αποκομιδι, μεταφορά και διάκεςθ των αςτικϊν και ειδικϊν 

απορριμμάτων που αναφζρονται ςτο άρκρο 6 παρ. 2β, 2γ και 3γ πραγματοποιείται 

ςφμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίηεται από τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ. 

3. Θ ςυλλογι, αποκομιδι, μεταφορά και διάκεςθ των αςτικϊν και ειδικϊν 

απορριμμάτων του άρκρου 6 παρ. 2δ, 3α και 3β πραγματοποιείται με ευκφνθ του 

παραγωγοφ των αποβλιτων ςε κατάλλθλα αδειοδοτθμζνουσ χϊρουσ όπωσ Μονάδα 

Κομποςτοποίθςθσ Ρροδιαλεγμζνου Οργανικοφ, Ρράςινα ςθμεία, Μονάδεσ 

Επεξεργαςίασ ΑΕΚΚ κλπ. 

4. Στον Διμο εφαρμόηεται πρόγραμμα διαλογισ απορριμμάτων για ανακφκλωςθ, 

ανάκτθςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ πρϊτων υλϊν, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο 

άρκρο 6 παρ. 5. Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να υλοποιιςει και άλλα προγράμματα 

ανακφκλωςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία όπωσ Βιοαποβλιτων, Βρϊςιμων 

ελαίων και λιπϊν κλπ. 

5. Ο Διμοσ διακζτει προγράμματα αποκομιδισ ωσ παρακάτω (τα προγράμματα 

αναρτϊνται αναλυτικά ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου ι ςτθν υπθρεςία κακαριότθτασ): 

α) Ρρογράμματα αποκομιδισ αςτικϊν μθ ογκωδϊν απορριμμάτων, τα οποία 

καλφπτουν το ςφνολο των κάδων ςυμμείκτων τα οποία λειτουργοφν κακθμερινά. 

β) Ρρογράμματα αποκομιδισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν, τα οποία καλφπτουν το ςφνολο 

των κάδων ανακφκλωςθσ ευκφνθσ του διμου (μπλε κάδο, κϊδωνεσ γυαλιοφ, 

θλεκτρικζσ/θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, λαμπτιρεσ, κλπ.) 

γ) Ρρογράμματα αποκομιδισ προϊόντων κθπευτικϊν εργαςιϊν και ογκωδϊν αςτικϊν 

αντικειμζνων, τα οποία λειτουργοφν από Δευτζρα ζωσ και Σάββατο από τισ 7:30 το 

πρωί μζχρι τισ 12:30 το μεςθμζρι, κατόπιν επικοινωνίασ και αιτιςεωσ των 

ενδιαφερομζνων και προγραμματιςμζνο ραντεβοφ που κακορίηεται ςε ςυνεργαςία 

με τθν υπθρεςία κακαριότθτασ, με τουσ όρουσ του παρόντοσ κανονιςμοφ. 

δ) Θ αποκομιδι απορριμμάτων για τισ παρακάτω περιοχζσ κακορίηεται ωσ εξισ: 

   Α) Θ αποκομιδι ςυμμείκτων απορριμμάτων και ανακυκλϊςιμων υλικϊν των 

εμπορικϊν καταςτθμάτων και καταςτθμάτων εςτίαςθσ και ψυχαγωγίασ ςτο 

«Λςτορικό κζντρο» τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ κα γίνεται ωσ εξισ: 

i. Θ αποκικευςθ κα γίνεται ςε ιδιωτικοφσ κάδουσ ι ςε πλαςτικοφσ ανκεκτικοφσ 

ςάκουσ/ςακοφλεσ ςφιχτά δεμζνεσ. Κάδοι και ςάκοι/ςακοφλεσ κα αναγράφουν 

τθν επωνυμία και τα ςτοιχεία του καταςτιματοσ κακϊσ και τθν ταχυδρομικι 

διεφκυνςθ του καταςτιματοσ. Κα είναι ςε διακριτά χρϊματα (ανάλογα με το 

είδοσ των απορριμμάτων), τφπο και μζγεκοσ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 

υπθρεςίασ κακαριότθτασ. 



«Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Μυτιλήνης, 2020» 
 

 Σελίδα  *14] 

 

Κ
εφ

ά
λα

ιο
  3

ο
 

ii. Κα φυλάςςονται εςωτερικά τθσ ιδιοκτθςίασ ι εμπρόσ τθσ ιδιοκτθςίασ, εφόςον 

δεν εμποδίηει τθν κυκλοφορία και τθροφνται αυςτθρά οι ςυνκικεσ υγιεινισ 

και ευπρεπιςμοφ τθσ περιοχισ. 

iii. Τα απορρίμματα κα διαχωρίηονται ςτθν πθγι ςε ςφμμεικτα και ςε 

ανακυκλϊςιμα ςφμφωνα με τα προγράμματα ανακφκλωςθσ που ακολουκεί 

κάκε φορά θ υπθρεςία Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ του Διμου.  

iv. Κάδοι και ςακοφλεσ κα παραδίδονται αυςτθρά τθν προγραμματιςμζνθ ϊρα 

αποκομιδισ ςτθν υπθρεςία κακαριότθτασ. 

v. Αποκομιδι «πόρτα –πόρτα» ςτο Λςτορικό Κζντρο τθσ Μυτιλινθσ , όπου 

υπάρχει θ δυνατότθτα να διζρχεται απορριμματοφόρο όχθμα κα γίνεται ωσ 

εξισ (προχπόκεςθ οι οδοί διζλευςθσ αυςτθρά να είναι ελεφκεροι από 

οτιδιποτε μπορεί να εμποδίηει τθν ομαλι και αςφαλι διζλευςθ του 

οχιματοσ): 

 Οδόσ Ερμοφ από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι ςτισ 15:00 το μεςθμζρι και το 

Σάββατο ςτισ 16:00. 

 Οδόσ Βουτςινά, Σάμου, Αρχιπελάγουσ, Χίου, Μθτροπόλεωσ, Ακαναςίου 

Μθτρζλια και Κομνθνάκθ (ςτα τμιματα των οδϊν που διζρχονται 

οχιματα) από Δευτζρα ζωσ Κυριακι ςτισ 7:00-8:00 το πρωί. 

vi. Εναλλακτικά, Αποκομιδι απορριμμάτων (ςφμμεικτα και ανακυκλϊςιμεσ 

ςυςκευαςίεσ) καταςτθμάτων του Λςτορικοφ Κζντρου που δεν υπάρχει θ 

δυνατότθτα διζλευςθσ απορριμματοφόρου οχιματοσ, κα γίνονται με 

παράδοςι τουσ, με μζριμνα των ιδιοκτθτϊν, ςτα οχιματα αποκομιδισ, επί τθσ 

οδοφ Ρ. Κουντουριϊτθ τισ πρωινζσ ϊρεσ 08:00 ζωσ 09:00 πμ και τισ 

μεςθμεριανζσ ϊρεσ 14:30 ζωσ 15:30, κακθμερινά εκτόσ Κυριακισ, είτε με 

παράδοςι τουσ με μζριμνα των ιδιοκτθτϊν, ςτα οχιματα αποκομιδισ, επί τθσ 

οδό Ερμοφ κατά τα δρομολόγια τθσ (iv) παραγράφου. Οι κάδοι ι ςακοφλεσ 

ΔΕΝ κα εγκαταλείπονται ςτο πεηοδρόμιο αλλά κα ςυνοδεφονται με ευκφνθ 

του παραγωγοφ μζχρι τθν αποκομιδι και κα απομακρφνονται άμεςα μετά τθν 

αποκομιδι.  

vii. Τα ωράρια αποκομιδισ δφναται να τροποποιθκοφν με ευκφνθ των υπθρεςιϊν 

κακαριότθτασ  και ςχετικζσ ανακοινϊςεισ. 

viii. Σε περιόδουσ αργιϊν κ.λπ. τα δρομολόγια αποκομιδισ κα προςαρμόηονται με 

ανακοινϊςεισ τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ. 

ix. Οι γυάλινεσ ςυςκευαςίεσ κα τοποκετοφνται ςτουσ πλθςιζςτερουσ κϊδωνεσ 

γυαλιοφ. 

x. Για τα καταςτιματα που ςε περιόδουσ παραλαβισ εμπορευμάτων ζχουν 

μεγάλθ παραγωγι ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςυςκευαςίασ (χαρτόκουτεσ κ.λπ.), 

δεν κα απορρίπτονται ανεξζλεγκτα, αλλά κα φυλάςςονται εντόσ του 

καταςτιματοσ, κα διπλϊνονται/ςυμπιζηονται και κα γίνεται 

προγραμματιςμζνθ αποκομιδι ςε ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςίασ 

κακαριότθτασ. 

xi. Οι κατοικίεσ κα εξυπθρετοφνται με τουσ πλθςιζςτερουσ με τθν ιδιοκτθςία τουσ 

κάδουσ. 

  Β) Θ αποκομιδι ςυμμείκτων απορριμμάτων και ανακυκλϊςιμων υλικϊν των 

εμπορικϊν καταςτθμάτων και καταςτθμάτων εςτίαςθσ και ψυχαγωγίασ, 
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ιχκυοπωλείων, μανάβικϊν κλπ επί των οδϊν Χριςτουγζννων, Ρανςελινου, Μάνου 

Κατράκθ τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ κα γίνεται ωσ εξισ: 

i. Θ αποκικευςθ κα γίνεται ςε ιδιωτικοφσ κάδουσ που κα αναγράφουν τθν 

επωνυμία και τα ςτοιχεία του καταςτιματοσ κακϊσ και τθν ταχυδρομικι 

διεφκυνςθ του καταςτιματοσ. Κα είναι ςε διακριτά χρϊματα (ανάλογα με το 

είδοσ των απορριμμάτων), τφπο και μζγεκοσ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 

υπθρεςίασ κακαριότθτασ. 

ii. Κα φυλάςςονται εςωτερικά τθσ ιδιοκτθςίασ ι εμπρόσ τθσ ιδιοκτθςίασ εφόςον 

δεν εμποδίηει τθν κυκλοφορία και τθροφνται οι ςυνκικεσ υγιεινισ και 

ευπρεπιςμοφ τθσ περιοχισ. 

iii. Τα απορρίμματα κα διαχωρίηονται ςτθν πθγι ςε ςφμμεικτα και ςε 

ανακυκλϊςιμα ςφμφωνα με τα προγράμματα ανακφκλωςθσ που ακολουκεί 

κάκε φορά θ υπθρεςία Κακαριότθτασ και ανακφκλωςθσ.  

iv. Θ Αποκομιδι τουσ κα γίνεται από τθν οδό Οδυςςζα Ελφτθ και Ρανςελθνοφ τισ 

πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ κακθμερινά ι εναλλακτικά ςε ςθμείο που κα κακορίηει 

θ Υπθρεςία κακαριότθτασ, όπου κα μεταφζρονται με ευκφνθ του παραγωγοφ. 

v. Οι κάδοι ΔΕΝ κα εγκαταλείπονται ςτο πεηοδρόμιο αλλά κα απομακρφνονται 

αμζςωσ μετά τθν αποκομιδι.  

vi. Σε περιόδουσ αργιϊν κ.λπ. τα δρομολόγια αποκομιδισ κα προςαρμόηονται με 

ανακοινϊςεισ τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ. 

vii. Οι γυάλινεσ ςυςκευαςίεσ κα τοποκετοφνται ςτουσ πλθςιζςτερουσ κϊδωνεσ 

γυαλιοφ. 

viii. Για τα καταςτιματα που ςε περιόδουσ παραλαβισ εμπορευμάτων ζχουν 

μεγάλθ παραγωγι ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςυςκευαςίασ (χαρτόκουτεσ κ.λπ., 

κα φυλάςςονται εντόσ του καταςτιματοσ, κα διπλϊνονται/ςυμπιζηονται και 

κα γίνεται προγραμματιςμζνθ αποκομιδι ςε ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςίασ 

κακαριότθτασ. 

ix. Οι κατοικίεσ κα εξυπθρετοφνται με τουσ πλθςιζςτερουσ με τθν ιδιοκτθςία τουσ 

κάδουσ. 

   Γ) Θ αποκομιδι ςυμμείκτων απορριμμάτων και ανακυκλϊςιμων υλικϊν των 

καταςτθμάτων μεγάλθσ παραγωγισ, που κα προςδιορίηει θ υπθρεςία 

κακαριότθτασ (μίνι μάρκετ, καταςτιματα εςτίαςθσ και ψυχαγωγίασ, ιχκυοπωλεία, 

κρεοπωλεία, μανάβικα κλπ), επί των οδϊν Θλία Βενζηθ, Καβζτςου, Σμφρνθσ, 

Βουρνάηων και Αεροπόρου Γιαναρζλλθ, τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ κα γίνεται ωσ 

εξισ: 

i. Θ αποκικευςθ κα γίνεται ςε ιδιωτικοφσ κάδουσ και ςακοφλεσ/ςάκουσ που κα 

αναγράφουν το όνομα του καταςτιματοσ κακϊσ και τθν ταχυδρομικι 

διεφκυνςθ του καταςτιματοσ. Κα είναι ςε διακριτά χρϊματα (ανάλογα με το 

είδοσ των απορριμμάτων), τφπο και μζγεκοσ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 

υπθρεςίασ κακαριότθτασ. 

ii. Κα φυλάςςονται εςωτερικά τθσ ιδιοκτθςίασ ι εμπρόσ τθσ ιδιοκτθςίασ εφόςον 

δεν εμποδίηει τθν κυκλοφορία και τθροφνται οι ςυνκικεσ υγιεινισ και 

ευπρεπιςμοφ τθσ περιοχισ. 
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iii. Τα απορρίμματα κα διαχωρίηονται ςτθν πθγι ςε ςφμμεικτα και ςε 

ανακυκλϊςιμα ςφμφωνα με τα προγράμματα ανακφκλωςθσ που ακολουκεί 

κάκε φορά θ υπθρεςία Κακαριότθτασ και ανακφκλωςθσ.  

iv. Θ Αποκομιδι τουσ κα γίνεται τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ κακθμερινά εκτόσ 

Κυριακισ. 

v. Οι κάδοι ΔΕΝ κα εγκαταλείπονται ςτο πεηοδρόμιο αλλά κα απομακρφνονται 

αμζςωσ μετά τθν αποκομιδι.  

vi. Σε περιόδουσ αργιϊν κ.λ.π. τα δρομολόγια αποκομιδισ κα προςαρμόηονται με 

ανακοινϊςεισ τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ. 

vii. Οι γυάλινεσ ςυςκευαςίεσ κα τοποκετοφνται ςτουσ πλθςιζςτερουσ κϊδωνεσ 

γυαλιοφ. 

viii. Για τα καταςτιματα που ςε περιόδουσ παραλαβισ εμπορευμάτων ζχουν 

μεγάλθ παραγωγι ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςυςκευαςίασ (χαρτόκουτεσ κ.λπ.), 

δεν κα απορρίπτονται ανεξζλεγκτα, κα φυλάςςονται εντόσ του καταςτιματοσ, 

κα διπλϊνονται/ςυμπιζηονται και κα γίνεται προγραμματιςμζνθ αποκομιδι ςε 

ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςίασ κακαριότθτασ. 

ix. Οι κατοικίεσ κα εξυπθρετοφνται με τουσ πλθςιζςτερουσ με τθν ιδιοκτθςία τουσ 

κάδουσ. 

6. Τα απορρίμματα μεταφζρονται, με ειδικά μζςα του Διμου, ςε ςτακμοφσ 

μεταφόρτωςθσ, χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ, εργοςτάςια επεξεργαςίασ ι διαλογισ, 

ΚΔΑΥ, ι όπου αλλοφ ορίςει θ Δθμοτικι Αρχι. Θ Υπθρεςία Κακαριότθτασ οφείλει να 

διατθρεί τα μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ ςε καλι κατάςταςθ και να προβαίνει ςε 

ςυχνό πλφςιμο, απολφμανςθ και ςυντιρθςι τουσ. 

7. Θ κακαριότθτα των εξωτερικϊν χϊρων γίνεται με εργαςίεσ περιςυλλογισ και 

απομάκρυνςθσ απορριμμάτων που βρίςκονται ςε οδοφσ, πλατείεσ, κοινόχρθςτουσ 

χϊρουσ, ακάλυπτα οικόπεδα και εκτάςεισ από τισ Υπθρεςίεσ του Διμου ανάλογα με 

τισ εποχιακζσ ι τρζχουςεσ ανάγκεσ. Θ ςυχνότθτα και οι μζκοδοι ςκουπίςματοσ των 

δρόμων κακορίηονται από τον Διμο δεδομζνων των αναγκϊν, των δυνατοτιτων και 

των διακζςιμων μζςων και τθσ επάρκειασ του προςωπικοφ. Για τθ διατιρθςθ τθσ 

κακαριότθτασ των εξωτερικϊν χϊρων, ο Διμοσ τοποκετεί καλαίςκθτα και εφχρθςτα 

δοχεία απορριμμάτων και αποτςίγαρων ι άλλουσ ειδικοφσ κάδουσ υποδοχισ. 

8. Ο Διμοσ οφείλει: 

α) Να ενθμερϊνει τουσ πολίτεσ για τα προγράμματα και δρομολόγια οχθμάτων 

αποκομιδισ απορριμμάτων , πλυςίματοσ κάδων και μθχανικϊν ςαρϊκρων και τισ 

τυχόν αλλαγζσ.  

β) Να ενθμερϊνει για τθ λιψθ ζκτακτων μζτρων για τθν κακαριότθτα των 

πόλεων/οικιςμϊν όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν ι τοπικϊν 

ιδιαιτεροτιτων. 

γ) Να πραγματοποιεί τθν αποκομιδι των απορριμμάτων τακτικά, εκτόσ αγορϊν και 

κεντρικϊν δρόμων κ.λπ. όπου πραγματοποιείται ςε κακθμερινι βάςθ. 

δ) Να διατθρεί ξεχωριςτό πρόγραμμα πλυςίματοσ των κάδων με ειδικό όχθμα 

πλυντθρίου κάδων τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ. 

ε) Να φροντίηει να είναι κακαρά εξωτερικά από ςκουπίδια και φερτά υλικά τα 

φρεάτια του Διμου, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ομαλι απορροι των ομβρίων ςε 

αυτά. 
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ςτ) Να μεριμνά για τθν προςταςία τθσ υγείασ των εργαηομζνων ςτθν Υπθρεςία 

Κακαριότθτασ, παρζχοντασ τα κατάλλθλα μζςα ατομικισ προςταςίασ κακϊσ και 

ομοιόμορφεσ ςτολζσ εργαςίασ. 

η) Να δθμοςιεφςει και να γνωςτοποιιςει τον παρόντα Κανονιςμό, όπωσ ορίηεται 

ςχετικά ςτισ οικείεσ διατάξεισ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων 

ΑΡΙΡΟ 10:  ΕΞΑΚΡΕΕΚ ΑΠΟ ΣΚ  ΤΠΟΧΡΕΩΕΚ  ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ  

1. Θ ςυλλογι και αποκομιδι των απορριμμάτων του άρκρου 6 παρ. 4 και όςων 

χαρακτθρίηονται ωσ τοξικά-επικίνδυνα διζπονται από ειδικζσ υγειονομικζσ διατάξεισ. 

2. Θ ςυντιρθςθ και ο κακαριςμόσ του αποχετευτικοφ δικτφου και του δικτφου όμβριων 

εςωτερικά, για το οποίο είναι υπεφκυνθ θ ΔΕΥΑ του Διμου.  

3. Ο κακαριςμόσ ςτακμϊν, κ.λπ. ιδιοκτθςίασ φορζων Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ (ΚΤΕΛ, 

κ.λπ.). 

4. Ο κακαριςμόσ αλςϊν, πάρκων, προαυλίων και πραςιϊν που ανικουν ςε ιδιωτικοφσ ι 

άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ, εκτόσ αν ζχει υπάρξει προθγοφμενθ ςυμφωνία. 

5. Σε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ ι λιψθσ εκτάκτων μζτρων για λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ ι 

διακοπισ λειτουργίασ των χϊρων διάκεςθσ απορριμμάτων (ΧΥΤΑ κ.λπ.), ο Διμοσ, μετά 

από ενθμζρωςθ των πολιτϊν, μπορεί τοπικά ι ςυνολικά να τροποποιεί ι και να 

διακόπτει τα προγράμματα αποκομιδισ μζχρι να αρκοφν τα ζκτακτα μζτρα ι 

επαναλειτουργιςουν οι χϊροι διάκεςθσ. 

6. Θ άρςθ και μεταφορά ογκωδϊν και βαρζων οχθμάτων, ςκαφϊν ι μθχανθμάτων 

εργοςταςίων και βιοτεχνιϊν, τα οποία μεταφζρονται με ευκφνθ του ιδιοκτιτθ, πλθν 

όςων περιγράφονται ςτο άρκρο 6 παρ. 3δ του παρόντοσ Κανονιςμοφ για τα οποία 

ιςχφουν όςα αναγράφονται ςτο άρκρο 31. 

7. Θ διαχείριςθ των υγρϊν αποβλιτων, που εκχφνονται ςε δίκτυα αποχετεφςεων, ςτο 

ζδαφοσ και ςε υδάτινουσ αποδζκτεσ, κακϊσ και τα αζρια απόβλθτα που εκπζμπονται 

ςτθν ατμόςφαιρα. 

8. Θ κακαριότθτα των δθμοςίων και δθμοτικϊν χϊρων, που χρθςιμοποιοφνται από 

διάφορουσ φορείσ για τθν πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων, θ οποία ανικει ςτουσ 

διοργανωτζσ. Αυτοί οφείλουν να διατθροφν τουσ παραχωρθμζνουσ χϊρουσ κακαροφσ 

κατά τθν διάρκεια των εκδθλϊςεων και μετά το πζρασ αυτϊν να τουσ αποδίδουν ςτθν 

κοινι χριςθ, κακαροφσ και ευπρεπιςμζνουσ, ςτθν κατάςταςθ που τουσ παρζλαβαν. Ο 

Διμοσ αναλαμβάνει τθν αποκομιδι των απορριμμάτων, μετά το πζρασ των 

εκδθλϊςεων, μόνον κατόπιν ςυνεννοιςεωσ των διοργανωτϊν με τθν Υπθρεςία 

Κακαριότθτασ και αφοφ προθγθκεί θ καταβολι τζλουσ, όπωσ αυτό ορίηεται με 

απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Σε κάκε περίπτωςθ, τα απορρίμματα, πρζπει να 

αποκθκεφονται προςωρινά ςε μζςα μθχανικισ αποκομιδισ ι οι υπεφκυνοι να τα 

ςυςκευάηουν κατάλλθλα και να τα τοποκετοφν ςε ςθμεία που υποδεικνφει θ Υπθρεςία 

Κακαριότθτασ. 
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ΚΕΦΑΛΑΚΟ  4:  ΤΠΟΧΡΕΩΕΚ ΠΟΛΚΣΩΝ  

ΑΡΙΡΟ 11:  ΤΠΟΧΡΕΩΕΚ ΤΠΕΤΙΤΝΩΝ ΓΚΑ ΣΑ ΕΩΣΕΡΚΚΑ ΜΗ ΟΓΚΩΔΗ ΑΣΚΚΑ 

ΑΠΟΡΡΚΜΜΑΣΑ  

1. Πλοι οι πολίτεσ πρζπει να ςυμβάλλουν ςτθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ αποκομιδισ των 

απορριμμάτων ςυμπιζηοντάσ τα όςο το δυνατόν περιςςότερο και ςυςκευάηοντασ τα 

ςε ςφιχτά δεμζνεσ ςακοφλεσ και τοποκετϊντασ τα μζςα ςτουσ κάδουσ όςο το δυνατόν 

πιο κοντινά χρονικά ςτθν προγραμματιςμζνθ, από τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ, ϊρα 

αποκομιδισ για τθν εκάςτοτε περιοχι. 

2. Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ απορριμμάτων ςτο πεηοδρόμιο για τθν προςταςία των 

πεηϊν και των οχθμάτων, αλλά και λόγω τθσ πρόλθψθσ τθσ διαρροισ υλικϊν, για τθν 

προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ και τον ευπρεπιςμό τθσ περιοχισ. Οι ςακοφλεσ 

απορριμμάτων πρζπει να τοποκετοφνται μζςα ςτουσ κάδουσ με τρόπο που να 

επιτρζπει ςτο καπάκι του κάδου να ξανακλείνει ομαλά μετά τθ χριςθ. Πταν κάποιοσ 

κάδοσ μθχανικισ αποκομιδισ απορριμμάτων γεμίςει και δεν μπορεί να δεχκεί άλλεσ 

ποςότθτεσ απορριμμάτων, τότε οι ςακοφλεσ των απορριμμάτων που δεν χωροφν 

πλζον ςε αυτόν δεν πρζπει να εγκαταλείπονται ςτο πεηοδρόμιο ι το οδόςτρωμα, 

δίπλα ι ζξω από τον κάδο, αλλά να μεταφζρονται και να φυλάςςονται ςε ιδιωτικό 

χϊρο των παραγωγϊν, μζχρι τθν επόμενθ προγραμματιςμζνθ αποκομιδι ϊςτε να μθν 

δθμιουργοφνται προβλιματα υγιεινισ και ευπρεπιςμοφ τθσ περιοχισ. 

3. Οι υπεφκυνοι για τα απορρίμματα των χϊρων, όπωσ αυτοί χαρακτθρίηονται ςτο άρκρο 

7 του παρόντοσ Κανονιςμοφ, πρζπει να ενθμερϊνονται για το πρόγραμμα αποκομιδισ 

απορριμμάτων που ο Διμοσ ζχει καταρτίςει για τθ γειτονιά τουσ. Τθν ϊρα διζλευςθσ 

του απορριμματοφόρου οφείλουν να ζχουν ςυςκευαςμζνα τα απορρίμματα ευκφνθσ 

τουσ ςε πλαςτικοφσ ανκεκτικοφσ ςάκουσ τουσ οποίουσ να ζχουν τοποκετιςει μζςα 

ςτον κάδο μθχανικισ αποκομιδισ ι ςε ειδικοφσ απορριμματοςυλλζκτεσ (ανάλογα τθν 

περίπτωςθ) που ο Διμοσ ζχει τοποκετιςει (πλθν των περιπτϊςεων που ρυκμίηονται 

διαφορετικά ςτον παρόντα κανονιςμό). 

4. Οι κάδοι τοποκετοφνται από τθν υπθρεςία κακαριότθτασ ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ 

ςφμφωνα με τθν μελζτθ χωροκζτθςθσ των κάδων και με τα κριτιρια χωροκζτθςθσ 

κάδων (Ραράρτθμα 1 του παρόντοσ Κανονιςμοφ). Επίςθσ, κάδοι τοποκετοφνται και ςε 

οποιοδιποτε κτίριο κρίνει θ Υπθρεςία Κακαριότθτασ ότι εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ τθσ 

αποκομιδισ. Μετακίνθςθ ι αλλαγι κζςεωσ, μόνιμθσ ι προςωρινισ, των κάδων γίνεται 

με απόφαςθ τθσ επιτροπισ ποιότθτασ ηωισ του Διμου, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ 

υπθρεςίασ Κακαριότθτασ και γνωμοδότθςθσ του τοπικοφ ςυμβουλίου τθσ περιοχισ. 

Απαγορεφεται οποιαδιποτε παρεμβολι ςε χϊρο που προορίηεται για τθν τοποκζτθςθ 

κάδου απορριμμάτων. 

5. Απαγορεφεται θ επικόλλθςθ αυτοκόλλθτων, διαφθμιςτικϊν αφιςϊν και θ αναγραφι 

ςυνκθμάτων ςε κάδουσ ι άλλα μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων. 

6. Οι επαγγελματικοί χϊροι που ζχουν αυξθμζνο όγκο απορριμμάτων ι ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν (ςοφπερ  μάρκετ, καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ κ.λπ.), εφόςον ο 

Διμοσ δεν διακζτει ι δεν ζχει τθ δυνατότθτα να τοποκετιςει κάδουσ, υποχρεοφνται 

με δικι τουσ δαπάνθ ςτθν εγκατάςταςθ κάδων, προδιαγραφϊν ςφμφωνα με αυτοφσ 

που ζχει ιδθ εγκαταςτιςει ο Διμοσ και ςε αρικμό και χωρθτικότθτα ςφμφωνα με τισ 
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υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ. Οι κάδοι κα αναγράφουν τθν επωνυμία και 

τα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ και κα τοποκετοφνται ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο τθσ 

επιχείρθςθσ, όπου κα υπάρχει εφκολθ και αςφαλισ πρόςβαςθ των οχθμάτων 

αποκομιδισ τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ. Τα καπάκια κα παραμζνουν κλειςτά και δεν 

κα υποβακμίηεται θ γφρω περιοχι. 

7. Κάκε Ρολυκατοικία ι ςυγκροτιματα κατοικιϊν με περιςςότερεσ από 10 

κατοικίεσ/διαμερίςματα, οφείλουν να εξυπθρετοφνται από κάδουσ που κα 

τοποκετιςει ο Διμοσ ζμπροςκεν τθσ ιδιοκτθςίασ τουσ για να μθν επιβαρφνονται άλλεσ 

γειτονιζσ από τισ αυξθμζνεσ παραγόμενεσ ποςότθτεσ απορριμμάτων. 

8. Για λόγουσ που ςχετίηονται με τθν αιςκθτικι τθσ πόλθσ και τθ δθμόςια υγεία δεν 

επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ ςκουπιδιϊν ζξω από τουσ κάδουσ. Σε περίπτωςθ απεργίασ 

ςυςτινεται ςτουσ δθμότεσ να μθν βγάηουν τα απορρίμματά τουσ ςτουσ κάδουσ, αλλά 

να τα κρατοφν ςε ιδιωτικό χϊρο, προκειμζνου να αποφευχκεί θ ρφπανςθ και θ 

υποβάκμιςθ. Για όςουσ εντοπίηονται να παραβαίνουν τθ διάταξθ αυτι εφαρμόηεται ο 

παρϊν Κανονιςμόσ Κακαριότθτασ. 

9. Οι υπεφκυνοι χϊρων μαηικισ εςτίαςθσ (εςτιατορίων, μαγειρείων, καφενείων, ουηερί, 

ψθτοπωλείων, ταχυφαγείων, ι κάκε άλλθσ εκμετάλλευςθσ ι φορζα δθμοςίου ι 

ιδιωτικοφ που αςκεί δραςτθριότθτα εςτίαςθσ και ςίτιςθσ) πριν ςυςκευάςουν τα 

απορρίμματά τουσ μζςα ςε ςακοφλεσ απορριμμάτων, οφείλουν να τα ζχουν 

ςτραγγίςει πολφ καλά και να τα ζχουν ςυςκευάςει επιμελϊσ και ςε καμία περίπτωςθ 

να μθν ςφρονται επί του οδοςτρϊματοσ προκαλϊντασ ρφπουσ. Αιχμθρά απορρίμματα 

όπωσ καλαμάκια και οδοντογλυφίδεσ, κα ςυςκευάηονται ξεχωριςτά και επιμελϊσ πριν 

τθν απόρριψθ, ϊςτε να μθν τρυπάνε οι ςακοφλεσ και προκαλείτε διαρροι υγρϊν 

αποβλιτων, απορριμμάτων και οςμϊν. 

10. Στισ περιοχζσ, που δεν υπάρχουν κάδοι μθχανικισ αποκομιδισ, οι υπεφκυνοι δεν 

πρζπει να εγκαταλείπουν τα προσ αποκομιδι απορρίμματα ςτο πεηοδρόμιο ι το 

οδόςτρωμα, αλλά υποχρεοφνται να τα μεταφζρουν ςτουσ πλθςιζςτερουσ κάδουσ  

μθχανικισ αποκομιδισ (πλθν των περιπτϊςεων που ρυκμίηονται διαφορετικά ςτον 

παρόντα κανονιςμό ι από τθν υπθρεςία κακαριότθτασ). 

11. Οι κάδοι μθχανικισ αποκομιδισ απορριμμάτων κα πρζπει να καλφπτονται με το 

καπάκι τουσ και να παραμζνουν κλειςτοί μζχρι τθν αποκομιδισ αυτϊν από τα 

ςυνεργεία κακαριότθτασ του Διμου. 

12. Απαγορεφεται να ρίχνονται μζςα ςτουσ κάδουσ μθχανικισ αποκομιδισ  απορριμμάτων 

υγρά απόβλθτα ι απόβλθτα που μποροφν να προκαλζςουν ρφπανςθ ι ηθμιά ςτον 

κάδο (ζλαια και λίποι, κολλϊδεισ ι τοξικζσ ουςίεσ κ.λπ.), υλικά ι ουςίεσ που μποροφν 

να προκαλζςουν φωτιά ςτον κάδο (αναμμζνα τςιγάρα ι αποτςίγαρα, ςτάχτεσ κ.λπ.) ι 

υλικά που μποροφν να αυξιςουν υπερβολικά το βάροσ του κάδου (μπάηα, χϊματα, 

λάςπεσ κ.λπ.) και να προκαλζςουν καταςτροφζσ ςτουσ κάδουσ και ςτουσ αντίςτοιχουσ 

ανυψωτικοφσ μθχανιςμοφσ των απορριμματοφόρων και ςτα απορριμματοφόρα. 

13. Απαγορεφεται θ αναρρίχθςθ ςε κάδο μθχανικισ αποκομιδισ ι γενικά ςε 

απορριμματοδζκτεσ και το ανακάτεμα των απορριμμάτων που βρίςκονται ςε αυτόν, 

από άτομα μθ εξουςιοδοτθμζνα για λόγουσ διαςφάλιςθσ τθσ ατομικισ τουσ 

ακεραιότθτασ, αλλά και για τθν αποφυγι διαςποράσ  απορριμμάτων και ρφπανςθσ 

του περιβάλλοντοσ. 
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ΑΡΙΡΟ 12:  ΤΠΟΧΡΕΩΕΚ ΤΠΕΤΙΤΝΩΝ ΓΚΑ ΣΑ ΕΩΣΕΡΚΚΑ ΟΓΚΩΔΗ ΑΣΚΚΑ 

ΑΠΟΡΡΚΜΜΑΣΑ  

1. Τα ογκϊδθ αςτικά απορρίμματα, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο άρκρο 6 παρ. 2δ, 

αποτελοφν ειδικι κατθγορία και αποτελοφν ευκφνθ αυτοφ που τα παράγει ςφμφωνα 

με το άρκρο 9 παρ. 3. 

2. Αυτά τα απορρίμματα δεν εγκαταλείπονται οπουδιποτε, αλλά παραλαμβάνονται από 

τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ μόνο εφόςον αυτι διακζτει τα μζςα και ζχει τθ 

δυνατότθτα αποκομιδισ τουσ. Αυτό υλοποιείται κατόπιν τθλεφωνικισ επικοινωνίασ 

των υπευκφνων παραγωγϊν, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο άρκρο 8, με τθν Υπθρεςία 

Κακαριότθτασ και προγραμματιςμζνου ραντεβοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα τυχόν 

προβλιματα που προκφπτουν για τθ μεταφορά και τθ διάκεςθ των παραπάνω 

απορριμμάτων (μεγάλοσ όγκοσ, επικινδυνότθτά τουσ κ.λπ.). 

3. Στθν περίπτωςθ που θ Υπθρεςία Κακαριότθτασ δφναται να αποκομίςει τα 

απορρίμματα αυτά, οι υπεφκυνοι παραγωγοί υποχρεοφνται: 

α) Να προκαταβάλλουν υπζρ του Διμου το προβλεπόμενο τζλοσ αποκομιδισ ανά 

ογκϊδεσ αντικείμενο, ζπειτα από επικοινωνία με τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ. Να 

προετοιμάςουν για παράδοςθ τα αντικείμενα ςτθν κατάςταςθ και με τθ 

ςυςκευαςία που ζχει ςυμφωνθκεί με τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ. Το τζλοσ 

αποκομιδισ των ογκωδϊν απορριμμάτων προςδιορίηεται με απόφαςθ του 

Δθμοτικοφ Συμβουλίου ανάλογα με το είδοσ του. 

γ) Να μθν εναποκζτουν ογκϊδθ αντικείμενα ςτο πεηοδρόμιο, ςτο οδόςτρωμα, ι ςε 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ από πριν, αλλά μόνον κατόπιν ςυνεννοιςεωσ και ςφμφωνα 

με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ για τθν θμζρα, τθν ϊρα και τον τόπο 

που πρζπει να εναποκζςουν προςωρινά τα προσ αποκομιδι αντικείμενα. 

δ) Να παραδίδουν τα αντικείμενα προσ αποκομιδι τθν θμζρα, τθν ϊρα και ςτο ςθμείο 

που κα κακορίςει θ Υπθρεςία Κακαριότθτασ.  

ε) Τα αντικείμενα πρζπει να τοποκετοφνται ςε κατάλλθλο ςθμείο, ϊςτε να μθν 

εμποδίηεται θ κυκλοφορία πεηϊν ι οχθμάτων και να είναι ευχερισ θ ςυλλογι τουσ, 

ςε ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία κακαριότθτασ. Το ςθμείο τοποκζτθςισ τουσ κα 

βρίςκεται ςτο πεηοδρόμιο μπροςτά από τθν ιδιοκτθςία τουσ (ι για περίπτωςθ 

πεηοδρόμου ι δρόμου ςτο όριο τθσ οικοδομικισ τουσ γραμμισ) ι πλθςίον του 

πλθςιζςτερου κάδου απορριμμάτων. 

4. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρθςτο χϊρο και 

εφαρμόηεται ό,τι προβλζπεται από τον παρόντα Κανονιςμό για τθν παράνομθ 

κατάλθψθ κοινόχρθςτων χϊρων.  

5. Ειδικότερα για τα ογκϊδθ απόβλθτα οικιακοφ τφπου και ςε περιοριςμζνεσ ποςότθτεσ 

που προζρχονται από καταςτιματα, γραφεία κ.λπ., οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται να 

ζχουν προθγουμζνωσ ελαχιςτοποιιςει τον όγκο ςτα πάςθσ φφςεωσ απορρίμματα 

ςυςκευαςίασ, που τοποκετοφν προσ αποκομιδι (χαρτοκιβϊτια, ξυλοκιβϊτια κ.λπ.) με 

ςυμπίεςθ ι άλλο πρόςφορο τρόπο (περίδεςθ, δίπλωμα κ.λπ.). 
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ΑΡΙΡΟ 13:  ΤΠΟΧΡΕΩΕΚ ΤΠΕΤΙΤΝΩΝ  ΕΚΔΚΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΒΤΙΚΖΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΔΩΝ  Θ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΡΡΚΜΜΑΣΟΔΕΚΣΩΝ (ΚΟΝΣΕΚΝΕΡ)  

1. Ο Διμοσ δφναται να κάνει χριςθ ειδικϊν ςυςτθμάτων βυκιηόμενων κάδων ι 

μεγάλων απορριμματοδεκτϊν (κοντζινερ) με ςυμπίεςθ ι χωρίσ,  ςε επιβαρυμζνεσ 

περιοχζσ τθσ πόλθσ (αγορζσ, πλατείεσ και όπου ο Διμοσ κρίνει ότι χρειάηεται προσ 

αποςυμφόρθςθ των κάδων αποκομιδισ και ανακφκλωςθσ και προσ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ του προαςτίου). Το κάκε ςφςτθμα κα φζρει επίγειουσ δζκτεσ, για 

ςφμμεικτα απορρίμματα και για ανακυκλϊςιμεσ ςυςκευαςίεσ με ειδικι ςιμανςθ 

που κα τα ξεχωρίηει. 

2. Για τθν ομαλι λειτουργία των παραπάνω ειδικϊν ςυςτθμάτων, οι πολίτεσ και οι 

επαγγελματίεσ του Διμου καλοφνται να υιοκετιςουν τθν προςπάκεια αυτι με 

ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ, ϊςτε να διατθρείται ο περιβάλλον χϊροσ κακαρόσ.  

α) Να μθ ρίχνουν απορρίμματα εκτόσ των κάδων. 

β) Να μθ λερϊνουν τουσ κάδουσ τόςο εξωτερικά όςο και ςτο ςτόμιο αυτϊν. 

γ) Να χρθςιμοποιοφν καλά κλειςμζνεσ ςακοφλεσ. 

δ) Να μειϊνουν τον όγκο των ςυςκευαςιϊν (χαρτόκουτεσ, κ.ά.) ϊςτε να είναι δυνατι 

θ ειςροι μζςα ςτουσ επίγειουσ δζκτεσ. 

ε) Να μθν αφινουν ςακοφλεσ ι ςυςκευαςίεσ εκτόσ των ειδικϊν απορριμματοδεκτϊν. 

ςτ)Να μθν ρίχνουν ογκϊδθ αντικείμενα  

η) Να εναποκζτουν τα απορρίμματά τουσ εντόσ των ειδικϊν απορριμματοδεκτϊν πριν 

τθν προγραμματιςμζνθ αποκομιδι. 

ΑΡΙΡΟ 14:  ΤΠΟΧΡΕΩΕΚ ΤΠΕΤΙΤΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΗΠΕΤΣΚΚΩΝ  ΕΡΓΑΚΩΝ  

1. Τα απορρίμματα που είναι προϊόντα κθπευτικϊν εργαςιϊν, και ανικουν ςτθν 

κατθγορία των ογκωδϊν αποβλιτων από κθπευτικζσ εργαςίεσ, όπωσ αυτά 

περιγράφονται ςτο άρκρο 6 παρ. 2δ, δεν ανικουν ςτθν κατθγορία των «οικιακϊν» 

απορριμμάτων, αλλά αποτελοφν ειδικι κατθγορία και αποτελοφν ευκφνθ αυτοφ που 

τα παράγει ςφμφωνα με το άρκρο 9 παρ. 3. 

2. Τα φφλλα, ξερά άνκθ, υπόλοιπα κακαριςμοφ κιπων, φφλλα, φυτά από γλάςτρεσ, 

γκαηόν κ.λπ. ςτθν περίπτωςθ που ζχουν μικρό όγκο και βάροσ, όπωσ αυτά 

περιγράφονται ςτο άρκρο 6 παρ. 2γ, ςυςκευάηονται ςε ανκεκτικοφσ πλαςτικοφσ 

ςάκουσ και τοποκετοφνται εντόσ των κάδων μθχανικισ αποκομιδισ, όπωσ τα οικιακά 

απορρίμματα. Εφόςον ο Διμοσ υλοποιεί πρόγραμμα ξεχωριςτισ διαλογισ ςτθν πθγι 

(ΔςΡ) και ανακφκλωςθσ βιοποβλιτων, τότε αυτά τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό ρεφμα, 

χωρίσ πλαςτικι ςυςκευαςία (μθ βιοαποδομιςιμθ), ςτουσ πλθςιζςτερουσ καφζ 

κάδουσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ λειτουργίασ του προγράμματοσ. 

3. Στθν περίπτωςθ που τα απορρίμματα των κθπευτικϊν εργαςιϊν ζχουν μεγάλο όγκο 

(λόγω του όγκου δεν χωροφν ι δεν είναι κατάλλθλα για να μπουν ςε κοινό κάδο), 

ακολουκείται θ διαδικαςία αποκομιδισ ογκωδϊν αντικειμζνων (άρκρο 6 παρ. 2δ), 

από τα ειδικά ςυνεργεία, ζπειτα από τθλεφωνικι επικοινωνία των υπευκφνων με τθν 

Υπθρεςία Κακαριότθτασ και ςφμφωνα με τισ οριηόμενεσ διαδικαςίεσ που 

προβλζπονται ςτο άρκρο 12 παρ. 3. 
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4. Τα υπόλοιπα προϊόντα που δθμιουργοφνται ωσ αποτζλεςμα κοπισ δζντρων, κάμνων, 

κλαδιϊν κ.λπ. ςυςκευάηονται ςε ελαφρά δζματα, δεμζνα με ανκεκτικό ςχοινί ι ςφρμα 

για τθν εφκολθ φόρτωςι τουσ. Δεν επιτρζπεται να βγαίνουν από πριν ςτο πεηοδρόμιο 

/ δρόμο, χωρίσ να προθγθκεί ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ και 

ακολουκοφνται οι οριηόμενεσ διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 12 παρ. 3. 

5. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρθςτο χϊρο και 

εφαρμόηεται ό,τι προβλζπεται από τον παρόντα Κανονιςμό για τθν παράνομθ 

κατάλθψθ κοινόχρθςτων χϊρων. 

6. Υπόλοιπα χϊματοσ και κοπροχϊματοσ απομακρφνονται υποχρεωτικά από τουσ 

υπεφκυνουσ παραγωγοφσ με δικά τουσ μζςα. Απαγορεφεται θ ανάμιξι τουσ με οικιακά 

απορρίμματα ι θ ανεξζλεγκτθ διάκεςι τουσ. 

7. Απαγορεφεται θ ανεξζλεγκτθ και χφμα διάκεςθ φφλλων, γκαηόν κλπ ςτο 

πεηοδρόμιο/δρόμο. 

 

ΑΡΙΡΟ 15:  ΤΠΟΧΡΕΩΕΚ ΤΠΕΤΙΤΝΩΝ ΕΚΔΚΚΩΝ  ΑΠΟΡΡΚΜΜΑΣΩΝ  

1. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο Διμοσ διακζτει τθν υποδομι και ζχει τθ δυνατότθτα 

τθσ περιςυλλογισ των ειδικϊν απορριμμάτων από βιομθχανικι, βιοτεχνικι και άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ κακορίηονται ςτο άρκρο 6 παρ. 3α και 3β του Κανονιςμοφ, 

περιςυλλζγει τα απόβλθτα αυτά βάςει ειδικοφ προγράμματοσ που ανακοινϊνει ςτουσ 

ενδιαφερόμενουσ, οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ ζχουν υποχρζωςθ να καταβάλλουν υπζρ 

του Διμου ειδικό τζλοσ αποκομιδισ. Επιπλζον, ζχουν τισ υποχρεϊςεισ των υπευκφνων 

για τα εςωτερικά ογκϊδθ αςτικά απόβλθτα ζτςι όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο άρκρο 

12 παρ. 3. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρθςτο χϊρο 

και εφαρμόηεται ό,τι προβλζπεται από τον παρόντα Κανονιςμό.  

2. Στθν περίπτωςθ που ο Διμοσ δεν ζχει τθ δυνατότθτα αποκομιδισ, μεταφοράσ και 

διάκεςθσ των ειδικϊν απορριμμάτων που περιγράφονται ςτο άρκρο 6 παρ. 3α και 3β 

οι υπεφκυνοι βιομθχανιϊν, βιοτεχνιϊν, εργαςτθρίων, ςυνεργείων κ.λπ. υποχρεοφνται 

να απομακρφνουν τα απορρίμματα με δικά τουσ μζςα. Επίςθσ υποχρεοφνται μζχρι τθν 

θμζρα τθσ αποκομιδισ να τα κρατοφν ςυςκευαςμζνα ςτα προαφλια των επιχειριςεων 

και να μθν τα εναποκζτουν ςτο πεηοδρόμιο. 

3. Τα απορρίμματα των δθμοτικϊν νεκροταφείων, τα προερχόμενα από εργαςίεσ 

κακαριςμοφ των διαφόρων χϊρων, που προςομοιάηουν με τα εςωτερικά αςτικά, 

ςυλλζγονται και μεταφζρονται κατά το ςυνικθ τρόπο. Τα προερχόμενα από εκταφζσ 

κεωροφνται τοξικά-επικίνδυνα και ςυςκευάηονται και μεταφζρονται με ειδικό τρόπο 

βάςθ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ με ευκφνθ των αρμόδιων υπθρεςιϊν 

λειτουργίασ των νεκροταφείων.  

 

ΑΡΙΡΟ 16: ΤΠΟΧΡΕΩΕΚ ΤΠΕΤΙΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΚΑΣΕΔΑΦΚΕΩΝ ΚΑΚ 

ΟΚΚΟΔΟΜΚΚΩΝ ΕΡΓΑΚΩΝ  

1. Απόβλθτα εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων (μπάηα) που προζρχονται από 

οποιεςδιποτε οικοδομικζσ εργαςίεσ, μικροεπιςκευζσ κ.λπ. πρζπει να μεταφζρονται με 

ευκφνθ και δαπάνθ του ιδιοκτιτθ, νομζα ι κατόχου του χϊρου από τον οποίο 
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προζρχονται από κατάλλθλα αδειοδοτθμζνο μεταφορζα Αποβλιτων Εκςκαφϊν, 

Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων και να παραδίδονται είτε ςτουσ ΧΥΤΑ είτε ςε 

εγκεκριμζνεσ μονάδεσ επεξεργαςίασ ι ςε εγκεκριμζνουσ χϊρουσ αξιοποίθςθσ ι 

διάκεςθσ, από τουσ οποίουσ εκδίδονται και τα κατάλλθλα παραςτατικά παράδοςθσ, 

όπωσ ορίηεται από τθν ΚΥΑ 36259/1757/10 (ΦΕΚ Βϋ 1312/10). 

2. Δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςι τουσ ςε πεηοδρόμια και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ χωρίσ 

τθ ςχετικι άδεια του Διμου. 

3. Στθν περίπτωςθ που παραμείνουν επί του πεηοδρομίου και το πρόςωπο για 

λογαριαςμό του οποίου γίνονται οι μικροεπιςκευζσ δεν τα απομακρφνει ζγκαιρα, 

κεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρθςτο χϊρο και οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται ςτθν 

καταβολι ειδικοφ τζλουσ και ςχετικοφ προςτίμου ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

Νομοκεςία. Επίςθσ, υποχρεοφνται ςτθν απομάκρυνςι τουσ, εντόσ επτά (7) 

θμερολογιακϊν θμερϊν, από τθν επιβολι του προςτίμου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, 

αυτά απομακρφνονται από τον Διμο και επιβάλλεται ειδικό τζλοσ ςτον παραγωγό 

τουσ.  

4. Απαγορεφεται αυςτθρά θ τοποκζτθςθ μπαηϊν μζςα ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων, 

λόγω τθσ καταςτροφισ που μπορεί να επιφζρει ςτον κάδο μθχανικισ αποκομιδισ ι 

ςτο απορριμματοφόρο. 

5. Στθν περίπτωςθ που μπάηα επιρρίπτονται ςε ακάλυπτουσ χϊρουσ, όπωσ οικόπεδα, 

χείμαρρουσ, ρζματα, πάρκα, άλςθ, δάςθ εντόσ ι εκτόσ ςχεδίου, αυτά γίνονται 

ςοβαρζσ εςτίεσ ρφπανςθσ και προκαλοφν ιδιαίτερθ υποβάκμιςθ ςτο περιβάλλον. Για 

αυτό τζτοιεσ ενζργειεσ απαγορεφονται αυςτθρά. Στουσ παραβάτεσ τθσ διάταξθσ αυτισ 

επιβάλλονται οι ποινζσ που προβλζπει το άρκρο 119 του Ν. 1892/90. 

6. Οι υπεφκυνοι οικοδομικϊν εργαςιϊν οφείλουν να διατθροφν τουσ χϊρουσ γφρω από 

το εργοτάξιο κακαροφσ για λόγουσ κακαριότθτασ και υγιεινισ. 

7. Απαγορεφεται θ οποιαδιποτε παρεμβολι ςε άνοιγμα χϊρου που προορίηεται για τθν 

τοποκζτθςθ κάδου απορριμμάτων. 

8. Πςον αφορά ςτον τρόπο εκτζλεςθσ των κάκε είδουσ εργαςιϊν (εκςκαφϊν τομϊν, 

αποκαταςτάςεων κ.λπ.) επί οδοςτρωμάτων, ερειςμάτων, πεηοδρομίων, πεηοδρόμων 

και κοινοχριςτων χϊρων για τθν εγκατάςταςθ ι επιςκευι ι ανακαταςκευι υπογείων 

και υπζργειων δικτφων μετά των υπόγειων και επίγειων εγκαταςτάςεων 

(προςαρτθμάτων) και λοιπϊν εργαςιϊν που εκτελοφνται από τισ επιχειριςεισ κοινισ 

ωφζλειασ, οργανιςμοφσ, παρόχουσ δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, νομικά ι 

φυςικά πρόςωπα ιςχφει ο Κανονιςμόσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν επί οδοςτρωμάτων, 

πεηοδρομίων και κοινοχριςτων χϊρων για τθν καταςκευι-επιςκευι-ανακαταςκευι 

δικτφων και λοιπϊν εργαςιϊν ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79 του Ν. 

3463/06 και ςτο άρκρο 73 του Ν. 3852/10. 

 

ΑΡΙΡΟ 17: ΤΠΟΧΡΕΩΕΚ ΤΠΕΤΙΤΝΩΝ ΕΚΔΚΚΩΝ ΚΑΚ ΣΟΞΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΚΜΜΑΣΩΝ 

ΠΟΤ ΔΕΝ ΜΕΣΑΦΕΡΟΝΣΑΚ  ΑΠΟ ΣΚ  ΤΠΗΡΕΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ  

1. Τα απορρίμματα που περιγράφονται ςτο άρκρο 6 παρ. 4 ςυλλζγονται, αποκομίηονται 

και μεταφζρονται αποκλειςτικά από τουσ υπευκφνουσ, όπωσ αυτοί προςδιορίηονται 

ςτο άρκρο 7 του Κανονιςμοφ. 
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2. Οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται: 

α) Μζχρι τθν θμζρα τθσ αποκομιδισ τουσ, να τα κρατοφν ςυςκευαςμζνα ςε ειδικά 

προςτατευμζνουσ χϊρουσ εντόσ τθσ ιδιοκτθςίασ τουσ και να μθν τα εναποκζτουν 

ςτο πεηοδρόμιο, ςτο οδόςτρωμα ι ςε άλλουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. 

β) Να προβαίνουν ςε άμεςθ απομάκρυνςι τουσ με δικά τουσ μζςα. 

γ) Εφόςον τουσ ηθτθκεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογισ του παρόντα Κανονιςμοφ, 

να παρουςιάηουν, κατά τουσ ελζγχουσ, αποδεικτικά τθσ αποκομιδισ και τελικισ 

διάκεςθσ των ειδικϊν και τοξικϊν-επικίνδυνων απορριμμάτων. 

3. Απαγορεφεται θ ανάμειξθ ειδικϊν και τοξικϊν-επικίνδυνων απορριμμάτων με τα 

οικιακά απορρίμματα και θ τοποκζτθςι τουσ ςε κάδουσ και λοιπά μζςα αποκομιδισ 

από Νοςοκομεία ι άλλεσ επιχειριςεισ ι ιδιϊτεσ. 

4. Για τθ μθ ςυμμόρφωςθ των υπευκφνων του παρόντοσ άρκρου, εκτόσ όςων 

προβλζπονται από υγειονομικζσ ι άλλεσ διατάξεισ, εφαρμόηεται ο παρϊν Κανονιςμόσ 

Κακαριότθτασ. 

 

ΑΡΙΡΟ 18:  ΜΕΣΡΑ ΓΚΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ  ΑΛΤΛΚΩΝ  ΚΑΚ ΔΑΗ / 

ΔΑΚΚΕ ΕΚΣΑΕΚ  

1. Οφείλουμε όλοι μασ να ςεβόμαςτε το περιβάλλον, να μθν πετάμε απορρίμματα ι 

αποτςίγαρα, αλλά να τα ςυςκευάηουμε ςε ςακοφλεσ, να τισ φυλάμε και να τισ 

απορρίπτουμε ςτουσ κατάλλθλουσ κάδουσ μθχανικισ αποκομιδισ που βρίςκονται 

εντόσ των ορίων τθσ πόλθσ. 

2. Απαγορεφεται αυςτθρά θ ρίψθ μπαηϊν, υγρϊν ι ςτζρεων απορριμμάτων ςε δάςθ και 

δαςικζσ εκτάςεισ, διότι αυτά γίνονται ςοβαρζσ εςτίεσ ρφπανςθσ και προκαλοφν 

ιδιαίτερθ υποβάκμιςθ ςτο περιβάλλον. Στουσ παραβάτεσ τθσ διάταξθσ αυτισ 

επιβάλλονται οι ποινζσ που προβλζπει το άρκρο 119 του Ν. 1892/90. 
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ΚΕΦΑΛΑΚΟ  5:  ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΣΚΚΗ ΔΚΑΧΕΚΡΚΗ ΑΠΟΡΡΚΜΜΑΣΩΝ  

ΑΡΙΡΟ 19: ΔΚΑΧΕΚΡΚΗ ΚΑΚ ΑΞΚΟΠΟΚΗΗ ΑΠΟΡΡΚΜΜΑΣΩΝ  ΜΕ ΣΟΧΟ ΣΗΝ 

ΚΤΚΛΚΚΗ ΟΚΚΟΝΟΜΚΑ  

 

1. Θ μείωςθ του όγκου των ςτερεϊν αποβλιτων είναι ζνασ εκ των περιβαλλοντικϊν 

ςτόχων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

2. Στόχοσ του Διμου είναι θ μείωςθ των απορριμμάτων πριν τθν τελικι τουσ διάκεςθ, 

ενκαρρφνοντασ τθν προϊκθςθ ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ, κακϊσ θ υλοποίθςι του 

εξυπθρετεί δφο επιμζρουσ προτεραιότθτεσ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθ 

μείωςθ του κόςτουσ αποκομιδισ και διάκεςθσ των αποβλιτων που ςυλλζγονται ςτισ 

πόλεισ/οικιςμοφσ. 

3. Ο ςτόχοσ τθσ μείωςθσ των απορριμμάτων μπορεί να επιτευχκεί με τθν ενκάρρυνςθ 

τθσ ορκολογικισ διαχείριςθσ και αξιοποίθςισ τουσ μζςω τθσ ανακφκλωςθσ ι 

επαναχρθςιμοποίθςθσ, τθσ ςυνεργαςίασ με τα πιςτοποιθμζνα ςυςτιματα 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ αποβλιτων, κ.λπ. 

4. Θ ορκολογικι διαχείριςθ και θ βζλτιςτθ δυνατι αξιοποίθςθ των απορριμμάτων, 

υλικϊν ςυςκευαςίασ και άλλων προϊόντων ςτοχεφει: 

α) Στθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων και τθ μείωςθ του ςυνολικοφ όγκου 

τουσ πριν από τθν τελικι τουσ διάκεςθ. 

β) Στθν επαναχρθςιμοποίθςθ των υλικϊν και τθν ενκάρρυνςθ ςυνεργαςιϊν με τα 

ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ απορριμμάτων για διεφρυνςθ των 

δυνατοτιτων ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςισ τουσ. 

γ) Στθν ανάλθψθ ευκυνϊν για εναλλακτικι διαχείριςθ αποβλιτων από τουσ 

οικονομικοφσ παράγοντεσ (δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ). 

δ) Στθν ανάδειξθ του ρόλου των χρθςτϊν και των καταναλωτϊν ωσ βαςικϊν 

παραγόντων για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων. 

5. Ο Διμοσ, ςφμφωνα με το υπάρχον κεςμικό πλαίςιο, ζχει τθ δυνατότθτα αυτοτελϊσ ι 

και ςε ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ, να καταρτίηει και να υλοποιεί προγράμματα 

ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ και διαλογισ ςτθν πθγι, κακϊσ και 

ανακφκλωςθσ. 

6. Ο Διμοσ διοργανϊνει περιβαλλοντικζσ εκδθλϊςεισ (Ραγκόςμια Θμζρα Ρεριβάλλοντοσ, 

κ.λπ.) και υλοποιεί περιβαλλοντικζσ δράςεισ (περιβάλλον, κακαριότθτα, ανακφκλωςθ, 

κ.λπ.) με ςτόχο τθ διαμόρφωςθ οικολογικισ ςυνείδθςθσ ςτουσ πολίτεσ. Για τον ςκοπό 

αυτό, ςυνεργάηεται με φορείσ του δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα, με πανεπιςτιμια, με 

επιςτθμονικά ινςτιτοφτα, με οικολογικζσ ομάδεσ, με όμορουσ Διμουσ, με άλλουσ 

φορείσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, με ςχολεία και με άλλουσ επαγγελματικοφσ και 

κοινωνικοφσ φορείσ. 

7. Θ επίτευξθ των ςτόχων τθσ ανακφκλωςθσ υποςτθρίηονται και είναι αναπόςπαςτο 

κομμάτι τθσ υλοποίθςθσ και τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των κατάλλθλων υποδομϊν 

διαχείριςθσ απορριμμάτων, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο άρκρο 1 παρ. 5 και παρ. 6. 
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ΑΡΙΡΟ 20: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ   ΕΝΑΛΛΑΚΣΚΚΗ  ΔΚΑΧΕΚΡΚΗ  ΑΠΟΡΡΚΜΜΑΣΩΝ  

1. Ο Διμοσ εκτελεί πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ απορριμμάτων είτε μόνοσ του, 

είτε ςε ςυνεργαςία με εγκεκριμζνα ςυςτιματα. Για τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων 

αυτϊν, ο Διμοσ μπορεί να αναπτφςςει διαρκϊσ ςυνεργαςίεσ με επαγγελματικοφσ και 

κοινωνικοφσ φορείσ τθσ πόλθσ, με διάφορεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, με οικολογικζσ 

κινιςεισ, με τισ μακθτικζσ και εκπαιδευτικζσ κοινότθτεσ και άλλουσ φορείσ. 

2. Ο Διμοσ ζχει επιλζξει και υλοποιεί τα εξισ προγράμματα: 

α) Στουσ κάδουσ ςυμμείκτων (μαφροσ ι πράςινοσ) ςυλλζγονται τα οικιακά απόβλθτα 

και από εκεί οδθγοφνται ςτον εγκεκριμζνο χϊρο διάκεςθσ αποβλιτων. Ππου 

προβλζπεται θ λειτουργία Στακμοφ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΣΜΑ), δια 

μζςω των ΣΜΑ οδθγοφνται ςτον εγκεκριμζνο χϊρο διάκεςθσ αποβλιτων. 

β) Στουσ μπλε κάδουσ ςυλλζγονται οι ςυςκευαςίεσ από χαρτί, γυαλί, πλαςτικό, 

αλουμίνιο, λευκοςίδθρο χωρίσ υπολείμματα και από εκεί οδθγοφνται ςτο τοπικό 

Κζντρο Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν (ΚΔΑΥ) και από εκεί ςτο εγκεκριμζνο 

ςφςτθμα για περαιτζρω αξιοποίθςθ. 

γ) Στουσ κϊδωνεσ γυάλινων ςυςκευαςιϊν που βρίςκονται ςε επιλεγμζνα ςθμεία 

όπου υπάρχει μεγάλθ παραγωγι, ςυλλζγονται αποκλειςτικά οι ςυςκευαςίεσ από 

γυαλί χωρίσ υπολείμματα και από εκεί οδθγοφνται ςτο εγκεκριμζνο ςφςτθμα για 

επεξεργαςία για περαιτζρω αξιοποίθςθ. Οι κζςεισ τοποκζτθςθσ κωδϊνων γυαλιοφ 

αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. 

δ) Σε ειδικά επιλεγμζνα ςθμεία εναπόκεςθσ ςε κλειςτοφσ ι κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 

του Διμου ςυλλζγονται θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ (θλεκτρονικοί 

υπολογιςτζσ, εκτυπωτζσ, φωτοτυπικά, μθχανιματα φαξ, ραδιόφωνα κ.λπ.). Από τα 

ςθμεία αυτά οδθγοφνται ςτο εγκεκριμζνο ςφςτθμα για επεξεργαςία. Θ Υπθρεςία 

Κακαριότθτασ, κατόπιν τθλεφωνικισ ςυνεννόθςθσ, δζχεται για ανακφκλωςθ 

μεγάλεσ θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ (ψυγεία, πλυντιρια, τθλεοράςεισ, 

κ.λπ.). Στον Διμο υπάρχει ειδικό ςθμείο με κοντζινερ όπου ςυλλζγεται ο 

αποςυρόμενοσ εξοπλιςμόσ. Οι κζςεισ τοποκζτθςθσ κάδων για μικροςυςκευζσ και 

λαμπτιρεσ, αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. 

ε) Ο Διμοσ υλοποιεί επίςθσ πρόγραμμα οικιακισ κομποςτοποίθςθσ, ενϊ ζχει ςε 

εξζλιξθ διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων για διαλογι ςτθν πθγι 

βιοαποβλιτων και ανακυκλϊςιμων ςυςκευαςιϊν κακϊσ και άλλων υλικϊν όπωσ 

ανακφκλωςθ βρϊςιμων ελαίων και λιπϊν. 

 

ΑΡΙΡΟ 21: ΤΝΕΡΓΑΚΑ  ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΚΜΕΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΚΚΗ 

ΔΚΑΧΕΚΡΚΗ ΑΠΟΡΡΚΜΜΑΣΩΝ 

1. Ανακφκλωςθ Συςκευαςιϊν: Το ΥΡΕΧΩΔΕ, με τθν υπ’ αρικμόν 106453 Υπουργικι 

Απόφαςθ (ΦΕΚ 391/03), εγκρίνει το Σφςτθμα Συλλογικισ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

Συςκευαςιϊν (ΣΣΕΔΣ), που οργανϊνει θ Ελλθνικι Εταιρία Αξιοποίθςθσ Ανακφκλωςθσ 

(ΕΕΑΑ) και αφορά ςτθ ςυλλογι, ςτθ μεταφορά, ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ και ςτθν 

αξιοποίθςθ των αποβλιτων των ςυςκευαςιϊν. Οι ςυςκευαςίεσ από χαρτί, γυαλί, 

πλαςτικό, αλουμίνιο, λευκοςίδθρο χωρίσ υπολείμματα, κακϊσ και ζντυπα 
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(εφθμερίδεσ, περιοδικά, βιβλία) πρζπει να εναποτίκενται ςτον ειδικό μπλε κάδο 

ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιϊν. Ειδικότερα, οι επιχειριςεισ (ςοφπερ μάρκετ, εμπορικά 

κζντρα κ.λπ.), που ο όγκοσ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν τουσ είναι μεγάλοσ, πρζπει να 

ελαχιςτοποιοφν τον όγκο τουσ, πριν τα υλικά αυτά οδθγθκοφν για ανακφκλωςθ. Για 

μεγάλεσ ποςότθτεσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν κα πρζπει να υπάρχει ςυνεννόθςθ με τθν 

αρμόδια Υπθρεςία Κακαριότθτασ. Οι γυάλινεσ ςυςκευαςίεσ τοποκετοφνται ςτον μπλε 

κϊδωνα. 

2. Ανακφκλωςθ Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ: Σφμφωνα με τα Ρροεδρικά 

Διατάγματα υπ’ αρικμόν 117 (ΦΕΚ Α´ 82/04) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν 

εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ 

εξοπλιςμοφ» και υπ’ αρικμόν 15 (ΦΕΚ Α´ 12/06) «Τροποποίθςθ του Ρροεδρικοφ 

Διατάγματοσ υπ’ αρικμόν 117 (ΦΕΚ Α´ 82/04), ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ 

οδθγίασ 2003/108 «για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2002/96 ςχετικά με τα απόβλθτα 

ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ)», κακϊσ και με τθν υπ’ 

αρικμόν 105134/04 ΦΕΚ 905/04 υπουργικι απόφαςθ του ΥΡΕΧΩΔΕ, εγκρίκθκε το 

Συςτιματα Συλλογικισ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων Θλεκτρικοφ και 

Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ «Ανακφκλωςθ Συςκευϊν ΑΕ» και με τθν υπ’ 

αρικμό116764/09 ΦΕΚ 317/09 υπουργικι απόφαςθ του ΥΡΕΧΩΔΕ το Συλλογικό 

Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Φωτιςτικϊν Ειδϊν και Λαμπτιρων «Φωτοκφκλωςθ 

ΑΕ». Τα απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και τα φωτιςτικά 

είδθ και λαμπτιρεσ δεν πρζπει να απορρίπτονται ςτουσ κοινοφσ κάδουσ 

απορριμμάτων του Διμου, οφτε να απορρίπτονται ανεξζλεγκτα ςε οικόπεδα και 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Υπάρχουν ειδικά δθμοτικά ςθμεία όπου ςυλλζγεται ο 

αποςυρόμενοσ εξοπλιςμόσ και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επικοινωνοφν με τθν 

Υπθρεςία Κακαριότθτασ. 

3. Ανακφκλωςθ Θλεκτρικϊν ςτθλϊν και Συςςωρευτϊν: Σφμφωνα με το Ρροεδρικό 

Διάταγμα υπ’ αρικμόν 115 (ΦΕΚ Α´ 80/04) «Διαχείριςθ των θλεκτρικϊν ςτθλϊν και 

ςυςςωρευτϊν που περιζχουν οριςμζνεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ. Μζτρα, όροι και 

πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων Θλεκτρικϊν 

Στθλϊν και Συςςωρευτϊν» και με τθν υπ’ αρικμόν 106155/ΦΕΚ 1056/04 Υπουργικι 

Απόφαςθ του ΥΡΕΧΩΔΕ, εγκρίκθκε το Σφςτθμα Συλλογικισ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

Φορθτϊν Θλεκτρικϊν Στθλϊν και Συςςωρευτϊν (ΣΣΕΔΦΘΣΣ) και εν ςυντομία (ΑΦΘΣ). 

Οι φορθτζσ θλεκτρικζσ ςτιλεσ (μπαταρίεσ) ςυλλζγονται ςε ειδικοφσ κάδουσ 

ανακφκλωςθσ μπαταριϊν, που υπάρχουν ςε δθμοτικά κτιρια και ςχολεία του Διμου.  

4. Μαγειρικά Ζλαια και Λίπθ: Τα χρθςιμοποιθμζνα μαγειρικά ζλαια απαγορεφεται να 

απορρίπτονται ςτο αποχετευτικό ςφςτθμα ωσ υγρά απόβλθτα, κακϊσ υποβακμίηεται 

το περιβάλλον και δθμιουργείται τεράςτιο πρόβλθμα αποφράξεων ςτουσ αγωγοφσ. Οι 

ιδιοκτιτεσ των εςτιατορίων, ταχυφαγείων, ταβερνϊν κ.λπ., κα πρζπει να μεριμνοφν, 

ϊςτε αυτά να οδθγοφνται ςε κάποιο πιςτοποιθμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ οφείλουν να προςκομίηουν ςυμφωνθτικά ι τιμολόγια 

με ςυμβεβλθμζνο πιςτοποιθμζνο Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ κατά απαίτθςθ 

τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ. 

5. Ανακφκλωςθ Ορυκτελαίων: Σφμφωνα με το Ρροεδρικό Διάταγμα υπ’ αρικμόν 82 (ΦΕΚ 

Α´ 64/04) «Κακοριςμόσ μζτρων και όρων για τθ διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων 

ορυκτελαίων. Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των 
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αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων», ορίηεται θ διαδικαςία για τθν επαναξιοποίθςθ των 

ορυκτελαίων. Οι ιδιοκτιτεσ των ςυνεργείων επιςκευισ αυτοκινιτων, των πρατθρίων 

καυςίμων, κ.λπ., όπου γίνεται και θ αλλαγι των παλαιϊν λαδιϊν ςτα οχιματα, κακϊσ 

και αυτϊν που προορίηονται για βιομθχανικι χριςθ, πρζπει να μεριμνοφν, ϊςτε να 

οδθγοφνται τα χρθςιμοποιθμζνα λιπαντικά ζλαια ςε κάποιο πιςτοποιθμζνο Σφςτθμα 

Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. Οι διακινθτζσ και οι τελικοί πωλθτζσ λιπαντικϊν λαδιϊν 

υποχρεϊνονται να διακινοφν λιπαντικά ζλαια, τα οποία είναι ενταγμζνα ςε Σφςτθμα 

Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ οφείλουν να προςκομίηουν 

ςυμφωνθτικά ι τιμολόγια με ςυμβεβλθμζνο πιςτοποιθμζνο Σφςτθμα Εναλλακτικισ 

Διαχείριςθσ κατά απαίτθςθ τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ. 

6. Ανακφκλωςθ Ελαςτικϊν: Σφμφωνα με το Ρροεδρικό Διάταγμα υπ’ αρικμόν 109 (ΦΕΚ 

Α´ 75/04) «Μζτρα και όροι για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων 

ελαςτικϊν των οχθμάτων. Ρρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςι τουσ.» και με 

τθν υπ’ αρικμόν 106157/ΦΕΚ 1145/04 Υπουργικι Απόφαςθ του ΥΡΕΧΩΔΕ, εγκρίκθκε 

το Σφςτθμα Συλλογικισ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Ραλαιϊν Ελαςτικϊν «Eco-Elastika». 

Οι ιδιοκτιτεσ των ςυνεργείων επιςκευισ αυτοκινιτων, οι διακινθτζσ και οι πωλθτζσ 

ελαςτικϊν, όπου γίνεται και θ αλλαγι των παλαιϊν ελαςτικϊν ςτα οχιματα, κακϊσ 

και τα καταςτιματα εμπορίασ μοτοςικλετϊν, οφείλουν να εντάςςονται ςτο ςφςτθμα 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ ελαςτικϊν, ϊςτε να οδθγοφνται τα παλαιά τουσ ελαςτικά ςε 

κάποιο πιςτοποιθμζνο Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. Οι διακινθτζσ και οι τελικοί 

πωλθτζσ ελαςτικϊν υποχρεϊνονται να διακινοφν ελαςτικά, τα οποία ανικουν ςε 

κάποιο πιςτοποιθμζνο ςφςτθμα. Οι αγοραςτζσ αφινουν τα παλαιά ελαςτικά προσ 

διάκεςθ και ανακφκλωςθ ςτουσ πωλθτζσ. 

7. Ανακφκλωςθ Οχθμάτων: Σφμφωνα με το Ρροεδρικό Διάταγμα υπ’ αρικμόν 116 (ΦΕΚ 

Α´ 81/04) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των οχθμάτων 

ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ, των χρθςιμοποιθμζνων ανταλλακτικϊν τουσ και των 

απενεργοποιθμζνων καταλυτικϊν μετατροπζων» και με τθν υπ’ αρικμόν 105136/ΦΕΚ 

Β´ 907/04 Υπουργικι Απόφαςθ του ΥΡΕΧΩΔΕ, εγκρίκθκε το Σφςτθμα Συλλογικισ 

Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Οχθμάτων Ελλάδοσ (ΕΔΟΕ). Οι ιδιοκτιτεσ παλαιϊν 

αυτοκινιτων που ζχουν αποφαςίςει να μθν τα ξαναχρθςιμοποιιςουν και επικυμοφν 

να κατακζςουν μόνιμα τισ πινακίδεσ τουσ, ϊςτε να μθν επιβαρφνονται άλλο με τα 

διάφορα κόςτθ (τζλθ κυκλοφορίασ, αςφάλεια, κ.λπ.), είναι υποχρεωμζνοι μόνοι τουσ 

να παραδίδουν τα οχιματά τουσ ςε κάποιο πιςτοποιθμζνο Σφςτθμα Εναλλακτικισ 

Διαχείριςθσ και να λαμβάνουν βεβαίωςθ παραλαβισ. Θ παράδοςθ των παλαιϊν 

αυτοκινιτων ολοκλθρϊνεται με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ καταςτροφισ, το 

οποίο αποτελεί το μόνο νόμιμο ζγγραφο για τθν αποταξινόμθςθ του οχιματοσ. 

 

ΑΡΙΡΟ 22: ΤΠΟΧΡΕΩΕΚ ΤΠΕΤΙΤΝΩΝ ΑΞΚΟΠΟΚΗΗ ΑΠΟΡΡΚΜΜΑΣΩΝ  

1. Στον Διμο λειτουργεί πρόγραμμα ανακφκλωςθσ και όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να 

ςυμβάλλουν και να ςυμμορφϊνονται με τισ κείμενεσ διατάξεισ και τον τρόπο 

ςυλλογισ και απόρριψθσ των προσ ανακφκλωςθ απορριμμάτων. 

2. Ο Διμοσ υποχρεοφται να προβεί: 
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α) Στθ γνωςτοποίθςθ προσ τουσ κατοίκουσ με ειδικά φυλλάδια, τακτζσ ανακοινϊςεισ 

και διαφθμιςτικά μθνφματα για τθν φπαρξθ των προγραμμάτων ανακφκλωςθσ.  

β) Στθν ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν και των νζων ςε κζματα ςχετικά με τθν 

ανακφκλωςθ. 

γ) Στθν ενίςχυςθ και ςυνεργαςία με εκελοντικζσ ομάδεσ και μθ κερδοςκοπικοφσ 

φορείσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

3. Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται να προβεί: 

α) Στθν άμεςθ αποκομιδι ανακυκλϊςιμων υλικϊν τα οποία είναι ςε μεγάλεσ 

ποςότθτεσ χωρίσ προθγοφμενθ ςυνεννόθςθ. Μζχρι τον προγραμματιςμό 

αποκομιδισ, κα πρζπει ο παραγωγόσ να τα φυλάει ςε δικό του χϊρο. Θ αποκομιδι 

τουσ για μεγάλεσ ποςότθτεσ, πραγματοποιείται κατόπιν τθλεφωνικισ επικοινωνίασ 

και ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Σε 

διαφορετικι περίπτωςθ, και αν ο υπεφκυνοσ παραγωγόσ το επικυμεί, μπορεί να τα 

μεταφζρει μόνοσ του για διάκεςθ ςε νόμιμο χϊρο υποδοχισ αποβλιτων-

ανακυκλϊςιμων υλικϊν που κα του υποδείξει ο Διμοσ. 

β) Στθν αποκομιδι ανακυκλϊςιμων υλικϊν τα οποία είναι αναμιγμζνα με ςκουπίδια 

και διάφορα άλλα υλικά όπωσ νάιλον, φελιηόλ κ.λπ. Οι υπεφκυνοι παραγωγοί των 

αποβλιτων αυτϊν πρζπει να φροντίηουν να είναι κακαρά και χωρίσ άλλεσ 

προςμίξεισ. 

4. Πλοι οι κάτοικοι, επαγγελματίεσ ι επιςκζπτεσ υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται με 

τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ και τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ 

προκειμζνου να υπάρξει αποδοτικι λειτουργία των ςυςτθμάτων εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ που εφαρμόηει ο Διμοσ. 

5. Για οποιαδιποτε φκορά ςε μθχάνθμα ανακφκλωςθσ ι ςε κάδο οποιουδιποτε 

εφαρμοηόμενου ςυςτιματοσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ εφαρμόηεται ο παρϊν 

Κανονιςμόσ Κακαριότθτασ. 

6. Οι επιχειριςεισ οφείλουν να ςυλλζγουν ξεχωριςτά τισ ανακυκλϊςιμεσ ςυςκευαςίεσ 

από τα άλλα απορρίμματα, να τα ςυμπιζηουν και να τα αποδίδουν ςτθν Υπθρεςία 

Κακαριότθτασ ςφμφωνα με το ιςχφον πρόγραμμα περιςυλλογισ. 

7. Τα χαρτοκιβϊτια και τα παρεμφερι υλικά ςυςκευαςίασ εμπορευμάτων, όπωσ και τα 

λοιπά είδθ που μποροφν να αξιοποιθκοφν για επαναξιοποίθςθ και ανακφκλωςθ 

πρζπει να ςπάηονται και να ςυςκευάηονται ςε ςτερεά δεμζνα πακζτα, να 

καταλαμβάνουν το μικρότερο δυνατό όγκο, να προκαλοφν τθ μικρότερθ δυνατι 

αιςκθτικι ενόχλθςθ όταν εκτεκοφν προσ αποκομιδι, να είναι απαλλαγμζνα από 

ςκουπίδια, νάιλον, φελιηόλ ι άλλα υλικά και να φυλάςςονται ςε κατάλλθλουσ (μθ 

δθμιουργϊντασ προβλιματα ςε γειτονικζσ κατοικίεσ-καταςτιματα) και μθ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ μζχρι τθν αποκομιδι τουσ. 

8. Γενικά τα δθμοτικά απόβλθτα που προζρχονται από οχιματα (ελαςτικά, καταλφτεσ 

αυτοκινιτων κ.λπ.), χρθςιμοποιθμζνα ορυκτζλαια, θλεκτρικζσ ςτιλεσ και 

ςυςςωρευτζσ, θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, υλικά εκςκαφϊν, απαγορεφεται 

να ρίπτονται ςε δθμοτικοφσ κάδουσ και κακιερϊνεται θ υποχρζωςθ των υπευκφνων 

να μεριμνοφν για τθ ςυλλογι, μεταφορά και ανακφκλωςι τουσ, όπωσ αναλυτικά 

κακορίηεται από ειδικότερεσ διατάξεισ. 
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ΚΕΦΑΛΑΚΟ  6:  ΚΑΙΑΡΚΟΣΗΣΑ  ΚΟΚΝΟΧΡΗΣΩΝ  ΧΩΡΩΝ  

ΑΡΙΡΟ 23: ΤΠΟΧΡΕΩΕΚ ΠΕΖΩΝ ΚΑΚ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ 

1. Θ ρίψθ από πεηοφσ κακοδόν άχρθςτων χαρτιϊν, πακζτων ι άλλων ειδϊν 

ςυςκευαςίασ, μικρϊν αντικειμζνων ι ειδϊν ατομικισ χριςθσ δεν επιτρζπεται. Το ίδιο 

και ςτουσ κοινόχρθςτουσ και ελεφκερουσ χϊρουσ του Διμου. Τα παραπάνω 

αντικείμενα πρζπει να ρίπτονται ςτα υπάρχοντα καλάκια απορριμμάτων, ςτουσ 

κάδουσ απορριμμάτων ι ςτουσ κάδουσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςυςκευαςιϊν, αν 

πρόκειται για ανακυκλϊςιμα υλικά. 

2. Απαγορεφεται θ ςτάςθ ι θ ςτάκμευςθ οχθμάτων ςτισ γωνίεσ δρόμων ι με τρόπο που 

να εμποδίηουν τθν ελεφκερθ προςπζλαςθ ι ελιγμοφσ των απορριμματοφόρων για τθν 

προγραμματιςμζνθ αποκομιδι απορριμμάτων. Επίςθσ, απαγορεφεται θ ςτάςθ ι θ 

ςτάκμευςθ μπροςτά ςε κάδουσ απορριμμάτων με τρόπο που να εμποδίηεται θ 

ελεφκερθ μετακίνθςθ κάδων απορριμμάτων προσ ι από το απορριμματοφόρο ι 

ακόμα και το πλιρεσ άνοιγμα του καπακιοφ των κάδων. Τα οχιματα κα 

απομακρφνονται ςε ςυνεργαςία με τθν τροχαία. 

3. Θ ρφπανςθ με λάδια κάκε είδουσ οχθμάτων που εγκαταλείπονται ςτο οδόςτρωμα ι ςε 

άλλουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ μπορεί να προκαλζςει ατυχιματα ςε πεηοφσ και 

τροχοφόρα και αποτελεί παράβαςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ. Οι ιδιοκτιτεσ των 

οχθμάτων πρζπει να φροντίηουν για τθν καλι κατάςταςθ των οχθμάτων τουσ και ςε 

περίπτωςθ διαρροισ να μεριμνοφν για τον κακαριςμό του χϊρου. Σε ζκτακτεσ 

περιπτϊςεισ, όπωσ διαρροι μετά από ςφγκρουςθ, οι ιδιοκτιτεσ των οχθμάτων 

οφείλουν να ειδοποιοφν αμζςωσ τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ (Ελλθνικι Αςτυνομία, 

Ρυροςβεςτικι, Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ και 

Ανακφκλωςθσ του Διμου). 

ΑΡΙΡΟ 24: ΤΠΟΧΡΕΩΕΚ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΤΓΕΚΟΝΟΜΚΚΟΤ ΕΝΔΚΑΦΕΡΟΝΣΟ  

1. Καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, ςτα οποία παρατθρείται παραγωγι κάκε 

μορφισ απορριμμάτων από τθν κατανάλωςθ ειδϊν, οφείλουν να τοποκετοφν τα 

απορρίμματά τουσ μζςα ςτουσ κάδουσ και να διατθροφν κακαρό τον περιβάλλοντα 

χϊρο. 

2. Τα κάκε είδουσ καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, ςτα οποία παρατθρείται 

μεγάλθ παραγωγι κάκε μορφισ απορριμμάτων (οργανικϊν, ςυςκευαςιϊν κ.λπ.), 

οφείλουν να ςυςκευάηουν ςε ανκεκτικοφσ ςάκουσ τα ευπακι και δφςοςμα απόβλθτα 

(κρζατα, ψάρια, υπολείμματα τροφϊν κ.λπ.), να κλείνουν καλά τισ ςακοφλεσ και να τα 

τοποκετοφν ςτα μζςα μθχανικισ αποκομιδισ μετά το τζλοσ ωραρίου λειτουργίασ τουσ 

και το πολφ μία ϊρα πριν από τθν προγραμματιςμζνθ αποκομιδι. Δεν επιτρζπεται θ 

εναπόκεςθ απορριμμάτων ι ςυςκευαςιϊν ζξω από τουσ κάδουσ ι τα άλλα μζςα 

προςωρινισ αποκικευςθσ και ιδιαιτζρωσ των ευπακϊν και όςων αλλοιϊνονται 

εφκολα. Ειδικά τα αιχμθρά απορρίμματα όπωσ ξφλινα καλαμάκια και οδοντογλυφίδεσ, 

κα ςυςκευάηονται με τρόπο ϊςτε να μθν ςκίηεται θ ςακοφλα, και να μθν υπάρχει 

διαρροι υγρϊν αποβλιτων και οςμϊν. Κα τοποκετοφνται υποχρεωτικά εντόσ 

μθχανικϊν κάδων και κα παραμζνει κλειςτό το καπάκι μζχρι τθν αποκομιδι. 
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3. Πταν ο Διμοσ εφαρμόςει διαλογι ςτθν πθγι (ΔςΡ) βιοαποβλιτων (ΒΑ), οφείλουν να 

ςυνεργαςτοφν και ςυμμορφωκοφν με το πρόγραμμα ανακφκλωςθσ ΒΑ. 

4. Αν ο όγκοσ των απορριμμάτων είναι μεγάλοσ και δεν καλφπτεται από τα υπάρχοντα 

μζςα αποκομιδισ, οι υπεφκυνοι οφείλουν, ςτα πάςθσ φφςεωσ απορρίμματα και υλικά 

ςυςκευαςίασ που τοποκετοφν προσ αποκομιδι, να ζχουν προθγουμζνωσ 

ελαχιςτοποιιςει τον όγκο τουσ. Επίςθσ, οι υπεφκυνοι οφείλουν να ενθμερϊςουν τθν 

Υπθρεςία Κακαριότθτασ και να υποβάλλουν αίτθμα προςκικθσ μζςων για τθν 

εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ τουσ. Τα πρόςκετα μζςα τοποκετοφνται 

υποχρεωτικά ςε χϊρο που κακορίηεται από τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ. 

5. Οι κάκε είδουσ επιχειριςεισ μαηικισ εςτίαςθσ απαιτείται να ςυμβλθκοφν με 

αδειοδοτθμζνο, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςυλλογζα/μεταφορζα 

χρθςιμοποιοφμενων λιπϊν και ελαίων, ςτον οποίο κα παραδίνουν τα λίπθ και τα 

ζλαια που ζχουν ςυλλζξει ςτθν κουηίνα τουσ. 

6. Καταςτιματα όπωσ κρεοπωλεία, ψαράδικα κακϊσ και αντίςτοιχα τμιματα 

υπεραγορϊν οφείλουν να ςυλλζγουν τα υπολείμματα των προϊόντων τουσ και να τα 

διακζτουν ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

7. Αν ςτθν περιοχι εφαρμόηεται πρόγραμμα ανακφκλωςθσ ι ξεχωριςτό ρεφμα διαλογισ 

ςτθν πθγι, οι υπεφκυνοι των παραπάνω καταςτθμάτων υποχρεοφνται να τοποκετοφν 

ξεχωριςτά μζςα για κάκε ζνα είδοσ. 

ΑΡΙΡΟ 25: ΚΑΙΑΡΚΟΣΗΣΑ ΔΗΜΟΣΚΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΡΗΚΜΟΠΟΚΟΤΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 

ΕΠΚΧΕΚΡΗΕΚ  

1. Επιχειριςεισ που χρθςιμοποιοφν, κατόπιν αδείασ, δθμοτικοφσ και κοινόχρθςτουσ 

χϊρουσ όπωσ περίπτερα, καφενεία, καφετζριεσ, ηαχαροπλαςτεία, εςτιατόρια και 

ςυναφι καταςτιματα οφείλουν να διατθροφν τουσ χϊρουσ κακαροφσ όλο το 

εικοςιτετράωρο με δικά τουσ μζςα και με τθν τοποκζτθςθ καλαίςκθτων δοχείων, 

ανεξάρτθτα από τον χρόνο κακαριςμοφ από τα ςυνεργεία του Διμου. Υποχρεοφνται 

επίςθσ να διακζτουν και να χρθςιμοποιοφν κατάλλθλο χϊρο προςωρινισ 

αποκικευςθσ απορριμμάτων ςε εςωτερικό χϊρο τθσ επιχείρθςθσ τουσ και να 

μεριμνοφν για τθν τιρθςθ των υγειονομικϊν διατάξεων. Στουσ μθ ςυμμορφοφμενουσ 

με τθν διάταξθ αυτι εφαρμόηεται ο παρϊν Κανονιςμόσ Κακαριότθτασ και ςυντάςςεται 

ειςιγθςθ περί άμεςθσ ανάκλθςθσ αδείασ απευκυνόμενθ ςτθν αρμόδια Υπθρεςία που 

τθ χοριγθςε.  

2. Εάν το κατάςτθμα παραμζνει ανοικτό μετά τθν προγραμματιςμζνθ ϊρα αποκομιδισ, 

οι υπεφκυνοι οφείλουν να αποκομίηουν με δικά τουσ μζςα τυχόν απορρίμματα και να 

τα μεταφζρουν ςε χϊρο που κα τουσ υποδειχκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία ι να τα 

φυλάςςουν ςε ειδικοφσ χϊρουσ, τθρϊντασ τισ προβλεπόμενεσ υγειονομικζσ διατάξεισ, 

ϊςτε να γίνει θ αποκομιδι τουσ ςφμφωνα με το πρόγραμμα τθσ περιοχισ. 

ΑΡΙΡΟ 26: ΚΑΙΑΡΚΟΣΗΣΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΚΩΝ  

1. Οι υπεφκυνοι, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο άρκρο 7 του παρόντοσ Κανονιςμοφ, οφείλουν 

να μεριμνοφν για τθ ςυχνι κακαριότθτα των πεηοδρομίων τουσ και να μεριμνοφν για 
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τον κακαριςμό άγριων χόρτων που τυχόν φφονται ςε αυτά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι 

λόγω τθσ ανάγκθσ πρόλθψθσ πυρκαγιάσ. 

2. Κατά τθ λιψθ ζκτακτων μζτρων, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν, 

τοπικϊν ιδιαιτεροτιτων ι ζκτακτων γεγονότων, οι πολίτεσ και κάτοικοι οφείλουν να 

επικοινωνοφν με τθν Υπθρεςία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για κάκε απαραίτθτθ 

ενθμζρωςθ και πλθροφορία. 

ΑΡΙΡΟ 27: ΚΑΙΑΡΚΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΚ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  

1. Οι πωλθτζσ και ζμποροι ςτισ αγορζσ που λειτουργοφν ςτον Διμο (ςτεγαςμζνεσ ι μθ, 

λαϊκζσ κ.λπ.), κακϊσ επίςθσ πλανόδιοι μικροπωλθτζσ, καντίνεσ (μόνιμεσ ι 

αυτοκινοφμενεσ) οφείλουν να διατθροφν το γφρω από αυτοφσ χϊρο κακαρό, να 

ςυλλζγουν τα κάκε είδουσ απόβλθτα ςε ανκεκτικοφσ ςάκουσ και να τουσ μεταφζρουν 

ςτουσ κάδουσ μθχανικισ αποκομιδισ, ι ςε ειδικι κζςθ που τουσ ζχει υποδειχκεί από 

τον Διμο. 

2. Σε περίπτωςθ αδιαφορίασ, παρά τισ ςυςτάςεισ, ο Διμοσ προβαίνει ςτον κακαριςμό 

του χϊρου καταλογίηοντασ τα ζξοδα ςτουσ υπευκφνουσ. 

3. Για τθν τιρθςθ τθσ κακαριότθτασ κατά τθν ϊρα που λειτουργοφν οι λαϊκζσ αγορζσ 

(από τθν ζναρξθ μζχρι τθν λιξθ τθσ λειτουργίασ τουσ) υπεφκυνοι είναι οι αδειοφχοι 

πωλθτζσ (επαγγελματίεσ, παραγωγοί, φυςικά πρόςωπα ι ςυνεταιριςτικζσ 

οργανϊςεισ) ζςτω και αν αναπλθρϊνονται, υποβοθκοφνται ι προςλαμβάνουν 

υπαλλιλουσ ι δεν παρουςιάηονται αυτοπροςϊπωσ ςτισ λαϊκζσ αγορζσ. Οι ίδιοι 

οφείλουν να μεριμνοφν ϊςτε να απομακρφνουν τουσ πάγκουσ πϊλθςθσ των ειδϊν 

τουσ και τα προϊόντα που δεν ζχουν πωλθκεί μζςα ςτο προκακοριςμζνο νόμιμο 

ωράριο λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ, κακϊσ θ παραμονι των πωλθτϊν ι των 

υπαλλιλων τουσ, μετά το πζρασ του νομίμου ωραρίου, κεωρείται αυκαίρετθ 

κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου. 

4. Οι πωλθτζσ και ζμποροι ςτισ αγορζσ που λειτουργοφν ςτον Διμο οφείλουν: 

α) Να διατθροφν το χϊρο των πάγκων τουσ κακϊσ και το γφρω από αυτοφσ χϊρο 

πάντοτε κακαρό, αλλά και να μθν καταλαμβάνουν κοινόχρθςτουσ ι ιδιωτικοφσ 

χϊρουσ, εκτόσ των ορίων τθσ ζκταςθσ που τουσ αναλογεί, ςφμφωνα με τθν άδειά 

τουσ. 

β) Να τθροφν τουσ κανόνεσ υγιεινισ και να διατθροφν ςε ειδικοφσ κάδουσ ι καλά 

κλειςμζνεσ ςακοφλεσ τα απορρίμματα που παράγουν κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ 

τθσ λαϊκισ αγοράσ. 

γ) Να μθ ρυπαίνουν με τθ ρίψθ κάκε είδουσ απορριμμάτων και ιδιαιτζρωσ ευπακϊν 

και ειδϊν που αλλοιϊνονται εφκολα, κακϊσ και ειδϊν ςυςκευαςίασ. 

δ) Να διευκολφνουν τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ ςτθν αποκομιδι των απορριμμάτων 

και τον γενικό κακαριςμό των λαϊκϊν αγορϊν ςυμμορφοφμενοι με τον παρόντα 

Κανονιςμό Κακαριότθτασ και να μθν παρακωλφουν, με κανζνα τρόπο, τθν εκτζλεςθ 

του ζργου τθσ. 
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ΑΡΙΡΟ 28: ΤΠΑΚΙΡΚΑ ΑΠΟΙΗΚΕΤΗ ΤΛΚΚΩΝ  

1. Θ πλθμμελισ εναπόκεςθ, αποκικευςθ και ςτοίβαξθ υλικϊν, εμπορευμάτων, 

οικοδομικϊν υλικϊν κ.λπ. μπορεί να προκαλζςει ςοβαρι ρφπανςθ από τον 

διαςκορπιςμό των υλικϊν αυτϊν ςτο περιβάλλον. Στθν χορθγοφμενθ από τον Διμο 

άδεια κατάλθψθσ του πεηοδρομίου ι του κοινοχριςτου χϊρου για τθν εναπόκεςθ, 

αποκικευςθ ι ςτοίβαξθ των παραπάνω υλικϊν πρζπει υποχρεωτικά να 

αναγράφονται τα αναγκαία προςτατευτικά μζτρα που πρζπει να λάβει ο δικαιοφχοσ 

ϊςτε να αποτρζπεται κάκε κίνδυνοσ διαςκορπιςμοφ τουσ. 

2. Αν από τθν πλθμμελι εφαρμογι των παραπάνω προςτατευτικϊν μζτρων προκλθκεί 

ρφπανςθ των κοινόχρθςτων χϊρων, ο Διμοσ, πζραν των προβλεπόμενων κυρϊςεων 

από τθν κείμενθ νομοκεςία, επιβάλλει κατά των υπευκφνων πρόςτιμο ανάλογα με 

τθ ςοβαρότθτα και το μζγεκοσ τθσ ρφπανςθσ. 

ΑΡΙΡΟ 29: ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΚ ΦΟΡΣΟΕΚΦΟΡΣΩΗ ΑΝΣΚΚΕΚΜΕΝΩΝ  

1. Πλα τα φορτθγά αυτοκίνθτα και γενικά τα μεταφορικά μζςα ξθροφ φορτίου, πρζπει 

να ζχουν το φορτίο τουσ πλιρωσ καλυμμζνο με τζντα. Για όςα φορτθγά δεν ζχουν 

προςτατευμζνο το φορτίο τουσ, με αποτζλεςμα να υπάρχει διαρροι ι διαςπορά 

υλικϊν ςτο δρόμο, και για τα επαγγελματικά αυτοκίνθτα που αφινουν αντικείμενα ι 

μπάηα ςτουσ δρόμουσ, εφαρμόηεται θ ιςχφουςα νομοκεςία. 

2. Τα απορρίμματα οποιαςδιποτε μορφισ που παράγονται κατά τθν φορτοεκφόρτωςθ 

εμπορευμάτων, πρζπει να περιςυλλζγονται αμζςωσ μετά το πζρασ κάκε εργαςίασ με 

ευκφνθ του εντολζα τθσ εργαςίασ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ εφαρμόηεται ο παρϊν 

Κανονιςμόσ Κακαριότθτασ. 

ΑΡΙΡΟ 30: ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ  

1. Απαγορεφεται θ απορροι όμβριων υδάτων από τισ βεράντεσ κατευκείαν ςτο 

οδόςτρωμα ι θ ρίψθ ακάκαρτων υδάτων. 

2. Απαγορεφεται θ απόρριψθ λυμάτων από βυτιοφόρα ςε φρεάτια αγωγϊν όμβριων ι 

ακάκαρτων ι κατοικιϊν. 

3. Απαγορεφεται θ παράνομθ ςφνδεςθ οικιϊν με αγωγοφσ ακάκαρτων λυμάτων ι 

όμβριων υδάτων και θ παράνομθ ςφνδεςθ όμβριων υδάτων ςε αγωγοφσ 

αποχζτευςθσ ακάκαρτων. 

ΑΡΙΡΟ 31: ΕΓΚΑΣΑΛΕΛΕΚΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 

1. Τα αυτοκίνθτα, μοτοςικλζτεσ, λοιπά οχιματα, ςκάφθ αναψυχισ, τρζιλερ και 

μθχανιματα πάςθσ μορφισ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 6 παρ. 3δ, τα οποία 

βρίςκονται ςτακμευμζνα για περιςςότερο από ζναν (1) μινα ςτο ίδιο ςθμείο, 

κεωροφνται ότι αποτελοφν ςτερεά απόβλθτα και ο ιδιοκτιτθσ τουσ οφείλει να τα 

απομακρφνει αμζςωσ. Εφόςον διαπιςτωκεί θ παράβαςθ από τα όργανα του Διμου 

ειδοποιείται ςχετικά ο ιδιοκτιτθσ και αν εξακολουκεί θ ςτάκμευςθ κεωρείται 

κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου και ιςχφουν οι διατάξεισ του Νόμου 1080/80. 
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2. Θ διαδικαςία περιςυλλογισ ενόσ εγκαταλελειμμζνου οχιματοσ ζχει ωσ εξισ: 

α) Θ αρμόδια υπθρεςία (Δθμοτικι Αςτυνομία) εντοπίηει το εγκαταλελειμμζνο όχθμα 

και επικολλά αυτοκόλλθτθ ειδοποίθςθ απομάκρυνςθσ. Θ καταςτροφι ι θ 

αποκόλλθςθ του ειδικοφ ςιματοσ αποτελεί παράβαςθ και επιςφρει πρόςτιμο. 

β) Το όχθμα, εφόςον δεν φζρει πινακίδεσ απομακρφνεται μετά τθν πάροδο ςαράντα 

πζντε (45) θμερϊν, ενϊ όταν φζρει πινακίδεσ απομακρφνεται μετά τθν πάροδο 

ςαράντα πζντε (45) θμερϊν και ζπειτα από τθν ζγγραφθ ενθμζρωςθ αρμόδιων 

φορζων (Υπουργείο Μεταφορϊν, Τροχαία, Εφορία, κ.ά.). Οχιματα ι μθχανιματα, 

που μεταφζρονται από τουσ ιδιοκτιτεσ τουσ πριν τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ ςε 

παρακείμενθ κζςθ ςτθν ίδια περιοχι, κεωρείται ότι ςυμπλιρωςαν το χρόνο από 

τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ καταγραφισ και αποςφρονται. 

γ) Τα εγκαταλελειμμζνα οχιματα που περιςυλλζγονται από τον Διμο οδθγοφνται 

προσ ανακφκλωςθ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ εγκατάλειψθ οχιματοσ ι μθχανιματοσ 

επί του οδοςτρϊματοσ ι ςε άλλο κοινόχρθςτο χϊρο αποτελεί παράβαςθ και 

επιςφρει πρόςτιμο. 

ΑΡΙΡΟ 32: ΚΑΣΟΚΚΚΔΚΑ ΖΩΑ  

1. Οι ιδιοκτιτεσ ι ςυνοδοί κατοικίδιων ηϊων υποχρεοφνται να μεριμνοφν για τον 

άμεςο κακαριςμό του περιβάλλοντοσ από τισ ακακαρςίεσ που δθμιουργοφν τα 

κατοικίδια. 

2. Οι ιδιοκτιτεσ ι ςυνοδοί κατοικίδιων ηϊων υποχρεοφνται, κατά τθ διάρκεια τθσ 

βόλτασ τουσ, να ζχουν ειδικζσ ςακοφλεσ και να περιςυλλζγουν τα περιττϊματα που 

δθμιουργοφν τα κατοικίδια. 

ΑΡΙΡΟ 33: ΡΤΠΑΝΗ ΕΞΩΣΕΡΚΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

1. Απαγορεφεται θ ρφπανςθ με ςπρζι, μπογιά ι άλλο μζςο τοίχων δθμοτικϊν κτθρίων, 

δρόμων ι πεηοδρομίων, κάδων ι άλλων μζςων προςωρινισ αποκικευςθσ 

απορριμμάτων, μνθμείων ι αγαλμάτων. Αποτελεί παράβαςθ και επιςφρει πρόςτιμα. 

2. Απαγορεφεται θ επικόλλθςθ ι αυκαίρετθ τοποκζτθςθ αυτοκόλλθτων, 

διαφθμιςτικϊν αφιςϊν, πινακίδων ι εντφπων ςε ςτφλουσ και υποςτακμοφσ κοινισ 

ωφελείασ, ςθματοδότεσ, δζνδρα και ςε κάδουσ ι άλλα μζςα προςωρινισ 

αποκικευςθσ απορριμμάτων. Αποτελεί παράβαςθ και επιςφρει πρόςτιμα και θ 

ευκφνθ βαρφνει αυτόν που ζχει τα πνευματικά δικαιϊματα από τθ διαφιμιςθ 

3. Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ διαφθμιςτικϊν γιγαντοαφιςϊν και αεροπανό ςε 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και θ αυκαίρετθ ρίψθ φυλλαδίων και διαφθμιςτικϊν 

εντφπων ι θ τοποκζτθςι τουσ ςε παρμπρίη αυτοκινιτων. Αποτελεί παράβαςθ και 

επιςφρει πρόςτιμα και θ ευκφνθ βαρφνει αυτόν που ζχει τα πνευματικά δικαιϊματα 

από τθ διαφιμιςθ 
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ΚΕΦΑΛΑΚΟ  7:  ΚΑΙΑΡΚΟΣΗΣΑ ΚΔΚΩΣΚΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  

ΑΡΙΡΟ 34:  ΚΑΙΑΡΚΟΣΗΣΑ ΚΔΚΩΣΚΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΕΓΑΜΕΝΩΝ  Θ ΜΗ) 

1. Πλεσ οι ιδιοκτθςίεσ, κατοικθμζνεσ ι μθ, οφείλουν να διατθροφνται κακαρζσ με 

ευκφνθ των κατά περίπτωςθ υπευκφνων, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 7. Για το 

ςκοπό αυτό οι υπεφκυνοι πρζπει να μεριμνοφν για τθν αςφαλι φφλαξθ των ιδιοκτθςιϊν 

τουσ (περίφραξθ ακαλφπτων, επαρκισ αςφάλεια ειςόδων, παρακφρων, φεγγιτϊν, 

φωταγωγϊν κτλ.).  

2. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι ιδιωτικόσ χϊροσ είναι ακάκαρτοσ, αποτελεί εςτία 

μόλυνςθσ ι προκαλεί δυςοςμία και κινδφνουσ για τθ δθμόςια υγεία, ο Διμοσ μετά από 

ςχετικι προειδοποίθςθ, κατόπιν τιρθςθσ ςχετικισ διαδικαςίασ από τθν αρμόδια 

υγειονομικι υπθρεςία και εντολι ειςαγγελζα, μπορεί να προβεί ςε κακαριςμό ιδιόκτθτων 

χϊρων και να καταλογίςει τθ δαπάνθ κακαριςμοφ, που κα προκφπτει κάκε φορά, ςτουσ 

ιδιοκτιτεσ και λοιποφσ υπευκφνουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 7.  

3. Οι κοινόχρθςτοι χϊροι πολυκατοικιϊν, εργοςταςίων και επιχειριςεων (ςτοζσ, 

πραςιζσ, αφλιοι χϊροι), ςτεγαςμζνοι ι μθ πρζπει να διατθροφνται κακαροί με τθ φροντίδα 

των υπευκφνων και με κάκε πρόςφορο μζςο, ακόμθ και αν τα απορρίμματα προζρχονται 

από τρίτουσ.  

4. Σε περιπτϊςεισ που οι εν λόγω χϊροι διατίκενται από τουσ ιδιοκτιτεσ τουσ για τθν 

διενζργεια εκδθλϊςεων (εκκζςεων, εμπορικϊν δραςτθριοτιτων κτλ), οι υπεφκυνοι 

υποχρεοφνται να εγκακιςτοφν μζςα ςτο χϊρο τουσ κατάλλθλα μζςα προςωρινισ φφλαξθσ 

μικροαπορριμμάτων και αποβλιτων και να λαμβάνουν όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν 

διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ ςτουσ δρόμουσ, τα πεηοδρόμια και τουσ κοινόχρθςτουσ 

χϊρουσ που γειτνιάηουν με τθν ιδιοκτθςία τουσ. Δεν επιτρζπεται θ εναπόκεςθ 

απορριμμάτων, που προζρχονται από ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ, ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 

ι ςε κοινόχρθςτουσ κάδουσ απορριμμάτων. Θ αποκομιδι των απορριμμάτων που 

προζρχονται από ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ, γίνεται από τουσ ίδιουσ τουσ ιδιοκτιτεσ και 

διοργανωτζσ των εκδθλϊςεων ι , μετά από ςυνεννόθςθ με τθν Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ, 

με ειδικά προγράμματα και ςε χρόνο που κακορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ.  

5. Οι παραβάτεσ των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου τιμωροφνται με πρόςτιμο . Σε 

περίπτωςθ υποτροπισ ι ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ ρφπανςθσ το πρόςτιμο διπλαςιάηεται . 

ΑΡΙΡΟ 35:  ΚΑΙΑΡΚΟΣΗΣΑ ΟΚΚΟΠΕΔΩΝ  

1. Οι ιδιοκτιτεσ ι νομείσ ι κάτοχοι των οικοπζδων ι λοιπϊν ακάλυπτων χϊρων, 

οφείλουν να τα διατθροφν πάντοτε ελεφκερα από απορρίμματα, ακόμθ και όταν 

αυτά προζρχονται από τρίτουσ. Ρροσ τοφτο οφείλουν να τα περιφράττουν 

(ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΓΟΚ) και να προβαίνουν ςε περιοδικι κακαριότθτα 

και αποψίλωςθ .  

2. Οι ιδιοκτιτεσ ι νομείσ ι κάτοχοι των οικοπζδων ι λοιπϊν ακάλυπτων χϊρων, 

υποχρεοφνται (ςφμφωνα με τθν πυροςβεςτικι διάταξθ ΦΕΚ Βϋ 724/87) ςτθν 
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αποψίλωςθ αυτϊν από τα ξθρά χόρτα και ςτθν απομάκρυνςθ τυχόν εφφλεκτων 

υλικϊν που βρίςκονται μζςα ςε αυτά προσ αποτροπι του κινδφνου πρόκλθςθσ 

πυρκαγιάσ. 

3. Ο Διμοσ, εφόςον διαπιςτωκεί παράβαςθ τθσ παροφςθσ διατάξεωσ, ειδοποιεί τουσ 

ιδιοκτιτεσ και υπεφκυνουσ του οικοπζδου με τοιχοκόλλθςθ ςτο χϊρο και παρζχει 

15θμερθ προκεςμία ςυμμόρφωςθσ.  

4. Εάν, μετά τθν πρϊτθ ειδοποίθςθ, οι υπεφκυνοι εξακολουκοφν να αδιαφοροφν και 

να μθν ςυμμορφϊνονται, ο Διμοσ κοινοποιεί και δεφτερθ ειδοποίθςθ, ενϊ 

επιβάλλει κάκε φορά πρόςτιμο ςτουσ υπεφκυνουσ για οικόπεδα ζωσ 1 ςτρζμμα, 

προςαυξανόμενο για κάκε επί πλζον ςτρζμμα και παρεμβαίνει ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ κακαρίηοντασ το οικόπεδο, περιφράςςοντάσ το και 

καταλογίηοντασ τθ δαπάνθ κακαριςμοφ, που κα προκφπτει κάκε φορά, και κάκε 

άλλθ δαπάνθ που κα προκφψει για τθν καταςκευι περίφραξθσ, απολφμανςθ κτλ. 

ςτουσ υπεφκυνουσ. 

5. Σε περίπτωςθ που ο ιδιοκτιτθσ είναι άγνωςτοσ ςτον Διμο, θ ειδοποίθςθ 

τοιχοκολλείται ςτθν ιδιοκτθςία και μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ 

εφαρμόηονται τα ανωτζρω. 

6. Θ υπαίκρια καφςθ κλαδιϊν και χόρτων επιτρζπεται μόνο ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 

και για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα (μινεσ του ζτουσ), κατόπιν άδειασ τθσ 

Ρυροςβεςτικισ υπθρεςίασ, εφόςον πρϊτα λθφκοφν ςυγκεκριμζνα μζτρα 

προςταςίασ από πυρκαγιά (ςυνεχισ παρακολοφκθςθ, νερό ςε ετοιμότθτα, επιλογι 

θμζρασ άπνοιασ κ.λπ.) και με τουσ όρουσ που κζτουν οι πυροςβεςτικζσ διατάξεισ 

και θ πυροςβεςτικι υπθρεςία. 

ΑΡΙΡΟ 36:  ΟΚΚΟΔΟΜΚΚΕ ΕΡΓΑΚΕ  – ΔΗΜΟΚΑ ΕΡΓΑ  

Οι υπεφκυνοι , γενικά, οικοδομικϊν εργαςιϊν, οφείλουν να διατθροφν το εργοτάξιο 

και γενικότερα τουσ χϊρουσ εργαςιϊν, κακϊσ και τουσ γφρω χϊρουσ, κακαροφσ και να 

αποκακιςτοφν τθν κακαριότθτα κάκε φορά.  

Για λόγουσ κακαριότθτασ, αλλά και για λόγουσ δθμόςιασ υγιεινισ και αςφάλειασ, ο 

Διμοσ ζχει καταρτίςει ιδιαίτερο Κανονιςμό Κακαριότθτασ & προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ κατά τθν εκτζλεςθ Οικοδομικϊν Εργαςιϊν Λδιωτϊν και Κοινωφελϊν 

Οργανιςμϊν, με τον οποίο οφείλουν να ςυμμορφϊνονται όλοι οι υπεφκυνοι τζλεςθσ 

οικοδομικϊν εργαςιϊν και λοιπϊν ζργων μζςα ςτα όρια του Διμου. 

ΑΡΙΡΟ 37:   ΕΝΑΡΞΗ ΚΧΤΟ  

Από τθν ψιφιςθ του παρόντοσ Κανονιςμοφ καταργείται κάκε άλλθ αντίκετθ γενικι ι 

ειδικι κανονιςτικι διάταξθ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΚΡΚΣΗΡΚΑ ΧΩΡΟΙΕΣΗΗ ΚΑΔΩΝ  

1. Θ Υπθρεςία Κακαριότθτασ είναι υπεφκυνθ για τθ χωροκζτθςθ των κάδων ςτα όρια 

του Διμου, λαμβάνοντασ υπόψθ: 

α) Τθν υφιςτάμενθ μζχρι ςιμερα εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία που ςχετίηεται 

με τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, τθν κακαριότθτα, τθν υγιεινι και 

αςφάλεια. 

β) Τθν καταγραφι των ποςοτιτων των αςτικϊν αποβλιτων που διαχειρίηεται ο 

Διμοσ από ςτοιχεία που τθρεί θ Υπθρεςία Κακαριότθτασ, από ηυγίςεισ 

απορριμμάτων ςτον ΧΥΤΑ ι άλλεσ ςχετικζσ μετριςεισ ι εκτιμιςεισ ςε ςχζςθ με 

τα αδρανι, κλαδιά δζνδρων, απορρίμματα κιπου και άλλα ειδικά απόβλθτα 

που πικανόν ςυλλζγει. 

γ) Τον βαςικό εξοπλιςμό τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ (απορριμματοφόρα, 

μθχανικά ςάρωκρα, φορτθγά, υδροφόρεσ, πλυντιρια κάδων), κακϊσ επίςθσ και 

του ςχετικοφ εξοπλιςμοφ του αμαξοςταςίου (αντλίεσ καυςίμων, εξοπλιςμόσ 

ςυνεργείου, κ.λπ.). 

δ) Τθν αποτφπωςθ των κάδων (κζςθ, πλικοσ, χωρθτικότθτα, ποιοτικι κατάςταςθ). 

ε) Τθν οργάνωςθ των θμεριςιων διαδρομϊν των απορριμματοφόρων, μθχανικϊν 

ςαρϊκρων, φορτθγϊν ςυλλογισ ογκωδϊν αποβλιτων και κλαδεμάτων. 

2. Ειδικότερεσ επιδιϊξεισ και ςτόχοι: 

α) Θ λειτουργικι, θ αιςκθτικι και θ περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ του δθμόςιου 

ελεφκερου χϊρου και θ αρμονικι ζνταξθ των κάδων ςτον αςτικό ιςτό. 

β) Θ ενίςχυςθ τθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ των πολιτϊν. 

γ) Θ προβολι τθσ ανακφκλωςθσ και θ ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε αυτι. 

δ) Ο περιοριςμόσ τθσ οπτικισ όχλθςθσ και θ διευκόλυνςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν 

και οχθμάτων πλθςίον των κάδων. 

ε) Θ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ του πολίτθ ςτουσ κάδουσ και θ εφκολθ 

πρόςβαςθ των απορριμματοφόρων για τθ μείωςθ τθσ ρφπανςθσ και τθσ 

όχλθςθσ από τθν προςζλευςι τουσ. 

3. Το ςφνθκεσ μζγεκοσ των κάδων είναι τα 1.100 λίτρα, αλλά υπάρχουν και περιοχζσ 

όπου τοποκετοφνται, λόγω ειδικϊν ςυνκθκϊν, κάδοι διαφορετικισ χωρθτικότθτασ. 

4. Θ Υπθρεςία Κακαριότθτασ εκπονεί μελζτθ χωροκζτθςθσ των κάδων. Θ μελζτθ 

εγκρίνεται από τθν Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ και το Δθμοτικό Συμβοφλιο. Οι 

ιδιοκτιτεσ ακινιτων ζχουν δικαίωμα να κάνουν ζνςταςθ ςτθν Υπθρεςία 

Κακαριότθτασ όςον αφορά ςτθ χωροκζτθςθ κάδου, εφόςον ο εν λόγω κάδοσ 

βρίςκεται ςτθν πρόςοψθ τθσ ιδιοκτθςίασ τουσ, θ οποία και εξετάηεται από τθν 

Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και 

γνωμοδότθςθσ του Τοπικοφ Συμβουλίου. 

5. Κατά τθν επιλογι, θ Υπθρεςία Κακαριότθτασ λαμβάνει υπόψθ τθσ τισ 

ιδιαιτερότθτεσ και τισ ανάγκεσ τθσ κάκε περιοχισ, όπωσ επίςθσ τουσ επιπλζον 

κάδουσ που απαιτοφνται για τθν κάλυψθ αναγκϊν των διαφόρων ςυςτθμάτων 

ανακφκλωςθσ που ςυμμετζχει ο Διμοσ. 



«Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Μυτιλήνης, 2020» 
 

 Σελίδα  *38] 

 

Π
Α

Ρ
Α

Ρ
ΣΗ

Μ
Α

  1
ο

 

6. Σε ζνα κτιριο άνω των 10 διαμεριςμάτων τοποκετείται κάδοσ αςτικϊν 

απορριμμάτων ςτθν πρόςοψθ του κτθρίου με απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ 

Κακαριότθτασ. Τυχϊν απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ πολυκατοικίασ για τθν 

ακριβι κζςθ του κάδου αξιολογείται από τθν Υπθρεςία. 

7. Σε γειτονικά κτιρια που δεν υπερβαίνουν ςυνολικά τα 10 διαμερίςματα, ο κάδοσ 

τοποκετείται ςτο όριο των ακινιτων εφόςον αυτό είναι εφικτό. Πταν όμωσ 

υπάρχουν είςοδοι ι βιτρίνεσ καταςτθμάτων ι υπάρχει ςτενό πεηοδρόμιο, τότε θ 

τοποκζτθςθ γίνεται ςτθν πρόςοψθ του κτθρίου με τα περιςςότερα διαμερίςματα. 

8. Σε περίπτωςθ που κοντά ςε μια πολυκατοικία βρίςκεται μονοκατοικία, ο κάδοσ 

τοποκετείται ςτθν πρόςοψθ τθσ πολυκατοικίασ. 

9. Σε δρόμουσ όπου θ πλειοψθφία των κατοικιϊν είναι μονοκατοικίεσ, θ τοποκζτθςθ 

των κάδων γίνεται κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ αναλόγωσ με τισ ιδιαιτερότθτεσ 

τθσ κάκε οδοφ και τθ ρυμοτομία τθσ περιοχισ. 

10. Αν ο κάδοσ πρόκειται να εξυπθρετιςει περιςςότερα των δφο κτιρίων, τότε 

τοποκετείται μπροςτά ςτθν πρόςοψθ του κτιρίου με τον μεγαλφτερο αρικμό 

διαμεριςμάτων. 

11. Τα καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ (εςτιατόρια, ηαχαροπλαςτεία, 

ςοφπερ μάρκετ κ.λπ.) είναι υποχρεωμζνα να τοποκετοφν τουσ κάδουσ ςτον 

ιδιωτικό τουσ χϊρο, εφόςον υπάρχει αυτι θ δυνατότθτα. Ο τρόποσ αποκομιδισ 

των κάδων αυτϊν κα γίνεται ζπειτα από απευκείασ ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία 

Κακαριότθτασ του Διμου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα τοποκετοφνται ςτθν πρόςοψθ 

του καταςτιματοσ. 

12. Σε περιπτϊςεισ καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ που δεν μποροφν να 

υπαχκοφν ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οι κάδοι τοποκετοφνται κατά τθν κρίςθ 

τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ. 

13. Δεν τοποκετοφνται κάδοι ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 

α) Σε αδιζξοδο και γενικά όπου δεν είναι δυνατι θ πρόςβαςθ απορριμματοφόρου. 

β) Κοντά ςε διαςταυρϊςεισ, όταν εμποδίηεται θ οπτικι του διερχόμενου οδθγοφ. 

γ) Ρλθςίον εξόδου γκαράη αντίκετα από τθ φορά τθσ κατεφκυνςθσ οχθμάτων για 

να μθν εμποδίηεται θ οπτικι του οδθγοφ. 

δ) Ράνω ςε φρεάτια. 

ε) Σε διαβάςεισ πεηϊν και ςε ράμπεσ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ. 

ςτ) Σε ςθμεία που εμποδίηεται θ πρόςβαςθ Υπθρεςιϊν που καλφπτουν ζκτακτεσ 

ανάγκεσ (Ρυροςβεςτικι, αςκενοφόρο κ.λπ.). 

η) Σε ειςόδουσ παιδικϊν ςτακμϊν, ςχολείων και παιδικϊν χαρϊν. 

θ) Σε ςθμεία όπου κωλφεται θ κυκλοφορία πεηϊν. 

14. Σε δρόμουσ όπου το εφροσ τουσ δεν επιτρζπει τθ διζλευςθ απορριμματοφόρου, οι 

κάδοι τοποκετοφνται κατά κανόνα ςτισ διαςταυρϊςεισ με τουσ δρόμουσ διζλευςθσ 

των απορριμματοφόρων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν εμποδίηουν τθν ορατότθτα 

των εξερχόμενων οχθμάτων. 

15. Σε δρόμουσ όπου το εφροσ του πεηοδρομίου είναι μικρότερο των 2 μζτρων ι όταν θ 

κλίςθ των δρόμων είναι πάνω από 10%, τοποκετείται προςτατευτικό κιγκλίδωμα 

για τον κάδο επί του οδοςτρϊματοσ, ενϊ για εκείνουσ τουσ δρόμουσ όπου το εφροσ 

του πεηοδρομίου είναι μεγαλφτερο των 2 μζτρων καταςκευάηεται εςοχι. 
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16. Πταν ζνασ πεηόδρομοσ απαιτεί κάδουσ, αυτοί τοποκετοφνται ςτθν αρχι και το 

τζλοσ του πεηόδρομου. 

17. Θ χωροκζτθςθ των κάδων και θ χωρθτικότθτά τουσ πρζπει να είναι τζτοια που να 

παρζχει περικϊρια αςφαλείασ, ϊςτε να μθν παρατθρείται υπερχείλιςι τουσ ςτθν 

περιβάλλουςα περιοχι. 

18. Αρμόδια για τθ μετακίνθςθ ι αλλαγι κζςθσ των κάδων είναι θ Υπθρεςία 

Κακαριότθτασ. Εάν θ υπθρεςία κακαριότθτασ κρίνει πωσ απαιτείτε αλλαγι κζςθσ  

του κάδου για κζματα αςφάλειασ ι διευκόλυνςθσ τθσ αποκομιδισ, μπορεί να 

προβεί ςτθ μετακίνθςθ τουσ ι αυξομείωςθ του αρικμοφ τουσ, ανάλογα με τισ 

παραγόμενεσ ποςότθτεσ απορριμμάτων. 

19. Σε αυκαίρετεσ μετακινιςεισ κάδων από πολίτεσ επιβάλλεται πρόςτιμο. 

20. Πταν υπάρχει αμφιςβιτθςθ τθσ κζςθσ ενόσ κάδου, αυτι μπορεί να αλλάξει με τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ όλων των ενδιαφερομζνων, εφόςον δεν ενοχλεί και δεν 

διαταράςςει τθ ςωςτι λειτουργία τθσ μθχανικισ αποκομιδισ (ςυχνζσ ςτάςεισ 

απορριμματοφόρων, κυκλοφοριακά προβλιματα κ.λπ.). 

21. Κάκε νζα οικοδομι οφείλει να διακζτει χϊρο για τθν τοποκζτθςθ κάδου μθχανικισ 

αποκομιδισ ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνο χϊρο ϊςτε να είναι δυνατι θ πρόςβαςθ 

από το απορριμματοφόρο. Οι καταςκευαςτζσ οφείλουν, ςε ςυνεννόθςθ με τθν 

Υπθρεςία Κακαριότθτασ, να διαμορφϊνουν τθ κζςθ των κάδων κατά τθ διάρκεια 

των οικοδομικϊν εργαςιϊν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΚΩΔΚΚΟΚ  ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ  ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

Ευρωπαϊκόσ Κατάλογοσ Αποβλιτων (ΕΚΑ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα τθσ απόφαςθσ 

2000/532/ΕΚ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τισ Αποφάςεισ 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 

2001/573/ΕΚ τθσ Επιτροπισ ΕΚ. Στθν ζννοια του ςτερεοφ (μθ επικίνδυνου) αποβλιτου δεν 

υπάγονται τα απόβλθτα εκείνα που επιςθμαίνονται με αςτερίςκο (*) και τα οποία 

χαρακτθρίηονται ωσ εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλθτα 

20 ΔΘΜΟΤΛΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ (ΟΛΚΛΑΚΑ 

ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΚΑΛ ΡΑΟΜΟΛΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΡΟ 

ΕΜΡΟΛΚΕΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ, 

ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΕΣ ΚΑΛ ΛΔΥΜΑΤΑ), 

ΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΩΝ ΧΩΛΣΤΑ 

ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ  

20 01 χωριςτά ςυλλεγζντα μζρθ  

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια  

20 01 02 γυαλιά  

20 01 08 βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα 

κουηίνασ και χϊρων ενδιαίτθςθσ  

20 01 10 ροφχα  

20 01 11 υφάςματα  

20 01 13* διαλφτεσ  

20 01 14* οξζα  

20 01 15* αλκαλικά απόβλθτα  

20 01 17* φωτογραφικά χθμικά  

20 01 19* ηιηανιοκτόνα  

20 01 21* ςωλινεσ φκοριςμοφ και άλλα 

απόβλθτα περιζχοντα υδράργυρο  

20 01 22 αεροηόλ  

20 01 23* απορριπτόμενοσ εξοπλιςμόσ που 

περιζχει χλωροφκοράνκρακεσ  

20 01 25 βρϊςιμα ζλαια και λίπθ  

20 01 26* ζλαια και λίπθ άλλα από τα 

20 01 32 φάρμακα άλλα από τα 

αναφερόμενα ςτο ςθμείο 20 01 31  

20 01 33* μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ και 

μεικτζσ μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ που 

περιζχουν τισ εν λόγω μπαταρίεσ 

20 01 34 μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ άλλα 

από τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 20 01 33  

20 01 35* απορριπτόμενοσ θλεκτρικόσ και 

θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ άλλοσ από τον 

αναφερόμενο ςτα ςθμεία 20 01 21 και 20 

01 23 που περιζχει επικίνδυνα ςυςτατικά 

ςτοιχεία (τα επικίνδυνα καταςκευαςτικά 

ςτοιχεία από θλεκτρικό και θλεκτρονικό 

εξοπλιςμό μπορεί να περιλαμβάνουν 

ςυςςωρευτζσ και μπαταρίεσ και 

επιςθμαίνονται ωσ επικίνδυνα, διακόπτεσ 

υδραργφρου, γυαλί από κακοδικοφσ 

ςωλινεσ και άλλα είδθ ενεργοποιθμζνθσ 

υάλου κ.λπ.)  

20 01 36 απορριπτόμενοσ θλεκτρικόσ και 

θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ άλλοσ από τον 

αναφερόμενο ςτα ςθμεία 20 01 21, 20 01 

23 και 20 01 35  

20 01 37* ξφλο που περιζχει επικίνδυνεσ 

ουςίεσ  

20 01 38 ξφλο εκτόσ εκείνων που 

περιλαμβάνονται ςτο ςθμείο 20 01 37  

20 01 39 πλαςτικά  

20 01 40 μζταλλα  

20 01 41 απόβλθτα από τον κακαριςμό 
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αναφερόμενα ςτο ςθμείο 20 01 25  

20 01 27* χρϊματα, μελάνεσ, κόλλεσ και 

ρθτίνεσ που περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ  

20 01 28 χρϊματα, μελάνεσ, κόλλεσ και 

ρθτίνεσ άλλεσ από τισ αναφερόμενεσ ςτο 

ςθμείο 20 01 27  

20 01 29* απορρυπαντικά που περιζχουν 

επικίνδυνεσ ουςίεσ  

20 01 30 απορρυπαντικά άλλα από τα 

αναφερόμενα ςτο ςθμείο 20 01 29  

20 01 31* κυτταροτοξικζσ και 

κυτταροςτατικζσ φαρμακευτικζσ ουςίεσ  

καμινάδων  

20 01 99 άλλα μζρθ μθ προδιαγραφόμενα 

άλλωσ  

20 02 απόβλθτα κιπων και πάρκων 

(περιλαμβάνονται απόβλθτα νεκροταφείων)  

20 02 01 βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα  

20 02 02 χϊματα και πζτρεσ  

20 02 03 άλλα μθ βιοαποικοδομιςιμα 

απόβλθτα  

20 03 άλλα δθμοτικά απόβλθτα  

20 03 01 ανάμεικτα δθμοτικά απόβλθτα  

20 03 02 απόβλθτα από αγορζσ  

20 03 03 υπολείμματα από τον κακαριςμό 

δρόμων. 

20 03 04 λάςπθ ςθπτικισ δεξαμενισ  

20 03 06 απόβλθτα από τον κακαριςμό 

λυμάτων  

20 03 07 ογκϊδθ απόβλθτα  

20 03 99 δθμοτικά απόβλθτα μθ 

προδιαγραφόμενα άλλωσ 

 

 

 



«Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Μυτιλήνης, 2020» 
 

 Σελίδα  *42] 

 

Π
Α

Ρ
Α

Ρ
ΣΗ

Μ
Α

  3
ο

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3:  ΙΕΜΚΚΟ ΠΛΑΚΚΟ ΚΑΝΟΝΚΜΟΤ  

 Άρκρο 102 του Συντάγματοσ «Ρερί οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Ρολιτείασ».  

 Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α´ 114/06) «Νζοσ δθμοτικόσ και κοινοτικόσ κϊδικασ».  

 Ν. 1650/86 (ΦΕΚ Α´ 160/86) «Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ», όπωσ 

τροποποιικθκε με τον Ν. 3010/02 (ΦΕΚ Α´ 91/02).  

 Ν.4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92/2020) «Εκςυγχρονιςμόσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ, 

ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι νομοκεςία των οδθγιϊν 2018/844 και 2019/692 του 

ευρωπαϊκοφ κοινοβουλίου και του ςυμβουλίου και λοιπζσ διατάξεισ». 

 ΚΥΑ 11421/97 (ΦΕΚ Β´ 1016/97) «Κατάρτιςθ πλαιςίου προδιαγραφϊν και γενικϊν 

προγραμμάτων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων».  

 Ρροεδρικό Διάταγμα υπ’ αρικμ. 82 (ΦΕΚ Α´ 64/04) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για 

τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων». Αντικατάςταςθ τθσ 

ΚΥΑ 98012/2001/96 «Κακοριςμόσ μζτρων και όρων για τθ διαχείριςθ των 

χρθςιμοποιουμζνων ορυκτελαίων».  

 Ρροεδρικό Διάταγμα υπ’ αρικμ. 116 (ΦΕΚ Α´ 81/04) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για 

τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των οχθμάτων ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ, των 

χρθςιμοποιουμζνων ανταλλακτικϊν τουσ και των απενεργοποιθμζνων καταλυτικϊν 

μετατροπζων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2000/53/ΕΚ για τα 

οχιματα ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ».  

 Ρροεδρικό Διάταγμα υπ’ αρικμ. 109 (ΦΕΚ Β´ 805/04) «Μζτρα και όροι για τθν 

εναλλακτικι διαχείριςθ των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν των οχθμάτων. Ρρόγραμμα 

για τθν εναλλακτικι διαχείριςι τουσ».  

 ΚΥΑ ΘΡ 37591/2031/03 (ΦΕΚ Β´ 1419/03) «Μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ ιατρικϊν 

αποβλιτων από υγειονομικζσ μονάδεσ».  

 Ν. 2939/01 (ΦΕΚ Α´ 179/01) «Συςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των 

ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων, ίδρυςθ Εκνικοφ Οργανιςμοφ Εναλλακτικισ 

Διαχείριςθσ Συςκευαςιϊν και άλλων Ρροϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΡ)».  

 Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α´ 1892/90) «Απαγόρευςθ ρίψεωσ υλικϊν ι απορριμμάτων ςε δάςθ 

και δαςικζσ εκτάςεισ».  

 Ρυροςβεςτικι διάταξθ υπ’ αρικμ. 4 (ΦΕΚ Β´ 724/87) «Μζτρα πρόλθψθσ πυρκαγιϊν ςε 

οικόπεδα και λοιποφσ ακάλυπτουσ χϊρουσ που βρίςκονται μζςα ι κοντά ςε 

κατοικθμζνεσ περιοχζσ».  

 ΚΥΑ 10315 (ΦΕΚ Β´ 369/93) «Στακερζσ εςτίεσ καφςθσ για τθ κζρμανςθ κτιρίων και 

νεροφ».  

 Άρκρο 15 ΚΟΚ (Ν. 2696/99) «Εκπομπζσ ρφπων, κορφβων κ.λπ.».  

 Αςτυνομικι διάταξθ 1023/2/37/96 «Μζτρα ευταξίασ και ευκοςμίασ».  

 Ν. 2946/01 (ΦΕΚ Α´ 224/01) «Υπαίκρια διαφιμιςθ, ςυμπολιτείεσ Διμων και 

Κοινοτιτων».  

 Ν. 3170/03 (ΦΕΚ Α´ 191/03) «Ηϊα ςυντροφιάσ, αδζςποτα ηϊα ςυντροφιάσ και άλλεσ 

διατάξεισ».  

 Ν. 4039/12 (ΦΕΚ Α´ 15/12) «Για τα δεςποηόμενα και τα αδζςποτα ηϊα ςυντροφιάσ και 

τθν προςταςία των ηϊων από τθν εκμετάλλευςθ ι τθ χρθςιμοποίθςθ με κερδοςκοπικό 

ςκοπό».  
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 ΚΥΑ ΘΡ 13588/725/06 (ΦΕΚ Β´ 383/06) «Μζτρα, όροι και περιοριςμοί για τθ 

διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 

91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλθτα».  

 ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ Β´ 287/07) «Ζγκριςθ εκνικοφ ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ επικίνδυνων 

απορριμμάτων».  

 Απόφαςθ 14160/06 του Οργανιςμοφ Λαϊκϊν Αγορϊν.  

 Ν. 3731/08 (ΦΕΚ Α´ 263/08) «Αναδιοργάνωςθ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ και 

ρυκμίςεισ λοιπϊν κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν». 

 ΡΥΣ 39/2020 (ΦΕΚ 185Α/2020) «Ζγκριςθ του Εκνικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

(ΕΣΔΑ). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: ΠΡΟΣΚΜΑ ΓΚΑ ΣΗΝ ΣΗΡΗΗ ΣΗ ΚΑΙΑΡΚΟΣΗΣΑ  

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 79 παρ. 2 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α´ 114/06) του 

Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων και του άρκρου 72 του Ν. 3452/10 (ΦΕΚ Α´ 87/10) ο 

κακοριςμόσ των διατάξεων επιβολισ προςτίμων για τθν τιρθςθ τθσ κακαριότθτασ κακϊσ 

και το φψοσ του προςτίμου για κάκε περίπτωςθ αποτελεί απόφαςθ του Δθμοτικοφ 

Συμβουλίου. 

 θ δθμιουργία ΧΑΔΑ εντόσ ι εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ και οικιςμϊν 1.000 € και ςε 

περίπτωςθ υποτροπισ 2.500 € 

 θ εναπόκεςθ αποβλιτων εκςκαφϊν, κατεδαφίςεων και γενικά αποβλιτων 

οικοδομικϊν εργαςιϊν, ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ πόλθσ ι των οικιςμϊν 300 € και ςε 

περίπτωςθ υποτροπισ 750 €.  

 θ εναπόκεςθ αποβλιτων εκςκαφϊν, κατεδαφίςεων και γενικά αποβλιτων 

οικοδομικϊν εργαςιϊν, ςε πεηοδρόμιο ι οδόςτρωμα 4 θμζρεσ μετά από εκςκαφι για 

οικοδομι 100 € . 

 τζλοσ απομάκρυνςθσ των παραπάνω υλικϊν εκςκαφϊν, κατεδαφίςεων (άρκρο 16 

παρ.3) 100 €/τόνοσ. 

 θ εναπόκεςθ υλικϊν εκςκαφϊν, κατεδαφίςεων και γενικά αποβλιτων οικοδομικϊν 

εργαςιϊν 4 θμζρεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ ζργων από ΔΕΘ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΛ 150 €/τόνοσ  

 θ ρίψθ υλικϊν εκςκαφϊν, κατεδαφίςεων και γενικά αποβλιτων οικοδομικϊν εργαςιϊν 

ςε κάδουσ απορριμμάτων 500 € ςυν τθν αξία του κάδου ςε περίπτωςθ καταςτροφισ 

του και ςε περίπτωςθ υποτροπισ 1.250 € 

 θ μθ αποκατάςταςθ τομϊν 4 θμζρεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των ζργων 400 € 

 θ απόρριψθ λυμάτων ςε φρεάτια αγωγϊν όμβριων ι ακάκαρτων ι κατοικιϊν από 

βυτιοφόρα 500 € και ςε περίπτωςθ υποτροπισ 1.250 €  

 θ εγκατάλειψθ ογκωδϊν αςτικϊν απορριμμάτων, όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 6 

παρ. 2δ, χωρίσ να ζχει προθγθκεί επικοινωνία με τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ, 

ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 12 παρ. 2 & 3, 50 € ανά τεμάχιο και ςε 

περίπτωςθ υποτροπισ 125 €. 

 θ αυκαίρετθ κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου με αντικείμενα τα οποία παρεμποδίηουν 

τθν διζλευςθ πεηϊν ι αυτοκινιτων, όπωσ εμπορεφματα και παρεμφερι 70 €/τ.μ., 

μπάρεσ κ.λπ εμπόδια 50 € ανά τεμάχιο. Σε περίπτωςθ υποτροπισ 175 €/τ.μ και 125€ 

αντίςτοιχα. 

 όςον αφορά ςτθν αποκομιδι προϊόντων κθπευτικϊν εργαςιϊν, ο Διμοσ προςφζρει 

δωρεάν τθν αποκομιδι του πρϊτου δρομολογίου-φορτθγοφ από τα ειδικά ςυνεργεία, 

μόνον όταν ακολουκοφνται οι απαιτιςεισ του άρκρου 14 του Κανονιςμοφ. Θ 

αναγκαιότθτα χριςθσ επιπλζον δρομολογίου πζραν του δωρεάν πρϊτου, επιβαρφνει 

το Δθμότθ με 60 €. Άλλα επικίνδυνα απόβλθτα, όπωσ υπολείμματα αμιάντου, 

απομακρφνονται βάςει τθσ ιςχφουςασ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ κα εφαρμόηονται οι διατάξεισ περί κατάλθψθσ κοινόχρθςτου χϊρου. 

 θ απόρριψθ κλαδεμάτων ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων ι ανακφκλωςθσ χωρίσ τθ 

διαδικαςία του άρκρου 14 του παρόντοσ 100 € και ςε περίπτωςθ υποτροπισ 250 €  

 μθ ορκι χριςθ των βυκιηόμενων ςυςτθμάτων κάδων  ι άλλου τφπου ειδικϊν 

απορριμματοδεκτϊν/κοντζινερ (απορρίμματα εκτόσ κάδων, ρφπανςθ των κάδων τόςο 

εξωτερικά όςο και ςτο ςτόμιο αυτϊν κ.ά.) 150 € και ςε περίπτωςθ υποτροπισ 300 €  
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 θ κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου από οποιοδιποτε τροχοφόρο 80 €  

 το παρκάριςμα κάκε είδουσ οχιματοσ ζμπροςκεν κάδου απορριμμάτων 100 €  

 θ κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου από κοντζινερ 150 €  

 θ εγκατάλειψθ οχθμάτων με ι χωρίσ πινακίδα κυκλοφορίασ, τροχόςπιτα, βάρκεσ, τα 

οποία ρυπαίνουν τον χϊρο 800 € ςυν ζξοδα μεταφοράσ  

 θ παράνομθ ςφνδεςθ όμβριων υδάτων με αγωγοφσ αποχζτευςθσ ακάκαρτων 2.000 € 

και ςε περίπτωςθ υποτροπισ 4.000 €  

 θ παράνομθ ςφνδεςθ οικιϊν με αγωγοφσ ακάκαρτων λυμάτων ι όμβριων υδάτων 

1.500 €  

 θ απόρριψθ οικιακϊν απορριμμάτων ζξω από τουσ κάδουσ 150 € και ςε περίπτωςθ 

υποτροπισ 375 €  

 θ απόρριψθ απορριμμάτων, που προζρχονται από τα καταςτιματα, εκτόσ κάδων 250 € 

και ςε περίπτωςθ υποτροπισ 625 €  

 θ απόρριψθ μθ ανακυκλϊςιμων και οργανικϊν απορριμμάτων ςτουσ μπλε κάδουσ 

ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιϊν ι άλλου τφπου κάδων ανακφκλωςθσ με ΔςΡ 80 € και ςε 

περίπτωςθ υποτροπισ 200 € 

 θ εγκατάλειψθ κάδου ι ςακοφλασ ςε πεηοδρόμιο, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο 

άρκρο 9, παρ 5 200 € και ςε περίπτωςθ υποτροπισ 500 € 

 θ μθ τιρθςθ των ωραρίων φόρτωςθσ και αποκικευςθσ ι/και θ απόρριψθ των υλικϊν 

ςυςκευαςίασ (χαρτόνια κ.λπ.) ςτουσ κάδουσ πριν το πζρασ του ωραρίου λειτουργίασ 

των καταςτθμάτων, και ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ 250 € και ςε περίπτωςθ 

υποτροπισ 625 €  

 θ απόρριψθ των υλικϊν ςυςκευαςίασ (χαρτόνια κ.λπ.) χωρίσ να ζχει ελαχιςτοποιθκεί ο 

όγκοσ τουσ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ (πακετάριςμα, δζςιμο) 150 € και 

ςε περίπτωςθ υποτροπισ 375 €  

 απορρίμματα από κουηίνεσ χϊρων μαηικισ εςτίαςθσ που δεν ζχουν ςτραγγιςτεί 

επιμελϊσ (άρκρο 11 παρ. 9) 200 € και ςε περίπτωςθ υποτροπισ 400 €. 

 θ απόρριψθ μικροαντικειμζνων (ειςιτιρια, χαρτάκια, κουτιά από τςιγάρα κ.λπ.) εκτόσ 

ειδικϊν δοχείων ι κάδων απορριμμάτων που ζχει τοποκετιςει ο Διμοσ ςε διάφορα 

ςθμεία τθσ πόλθσ 50 €. 

 θ ρίψθ υγρϊν (λάδια, πετρζλαια κ.λπ.) ςε κάδουσ απορριμμάτων 200 € και ςε 

περίπτωςθ υποτροπισ 500 € 

 θ ρίψθ κάρβουνων, ςτάχτθσ ι άλλων εφφλεκτων ςε κάδουσ απορριμμάτων 200 € ςυν 

τθν αξία του κάδου ςε περίπτωςθ καταςτροφισ του, και ςε περίπτωςθ υποτροπισ 500 

€  

 θ οποιαδιποτε παρεμβολι ςε άνοιγμα χϊρου που προορίηεται για τθν τοποκζτθςθ 

κάδου απορριμμάτων (μπάηωμα κ.λπ.) 500 € ςυν τα ζξοδα αποκατάςταςθσ  

 θ μετακίνθςθ κάδων 200 €  

 οποιαδιποτε φκορά ςε μθχάνθμα ανακφκλωςθσ ι ςε κάδο οποιουδιποτε 

εφαρμοηόμενου ςυςτιματοσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ 200 € 

 θ μθ περίφραξθ και θ μθ τιρθςθ κακαριότθτασ παλαιϊν ακατοίκθτων ακινιτων και 

οικοπζδων 1.000 € ςυν ζξοδα κακαριςμοφ και περίφραξθσ όπου χρειάηεται και ςε 

περίπτωςθ υποτροπισ 2.000 €  

 θ μθ τιρθςθ τθσ κακαριότθτασ από καταςτθματάρχεσ ςτουσ οποίουσ χορθγείται άδεια 

κατάλθψθσ κοινόχρθςτου χϊρου (καφετζριεσ, πιτςαρίεσ, αναψυκτιρια κ.λπ.) 500 € 
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 θ ρφπανςθ εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ χϊρου ςχολείων 1.000 € και ςε περίπτωςθ 

υποτροπισ 2.500 €  

 θ ρφπανςθ ι θ καταςτροφι μνθμείων, αγαλμάτων και πραςίνου 2.000 € και ςε 

περίπτωςθ υποτροπισ 4.000 €  

 θ ρφπανςθ ι καταςτροφι αςτικοφ εξοπλιςμοφ (παγκάκια, κάδοι κλπ) 200 € και ςε 

περίπτωςθ υποτροπισ 500 € 

 θ ρφπανςθ ι θ καταςτροφι οδϊν από οχιματα (λάδια, μεταφερόμενα υλικά κ.λπ.) 800 

€ ςυν ζξοδα κακαριςμοφ ι επιςκευισ  

 θ ρφπανςθ από καυςτιρεσ 80 €  

 θ θχορφπανςθ από καταςτιματα 400 € και ςε περίπτωςθ υποτροπισ 1.000 €  

 θ θχορφπανςθ από ιδιϊτεσ 100 € και ςε περίπτωςθ υποτροπισ 250 €  

 θ ανάρτθςθ πανό ςε παλαιά οικιματα, ςχολεία, κοινόχρθςτουσ χϊρουσ κ.λπ. 80 € και 

ςε περίπτωςθ υποτροπισ 200 €  

 θ αφιςοκόλλθςθ 8 € ανά αφίςα. 

 θ τοποκζτθςθ γιγαντοαφιςϊν και διαφθμιςτικϊν πινακίδων 130 € το πρϊτο τ.μ. και 80 

€ για κάκε επιπλζον  

 θ ρφπανςθ τοίχων ι κοινοχριςτων χϊρων με ςπρζι, χρϊματα κ.λπ. 500 € 

 θ επικόλλθςθ διαφθμιςτικϊν αυτοκόλλθτων ςε πεηοδρόμια, κάδουσ, πλατείεσ και 

οδοςτρϊματα 500 €  

 θ ρίψθ διαφθμιςτικϊν εντφπων 500 €. 

 θ τοποκζτθςθ πάγκων ςτθ λαϊκι αγορά από τθν προθγοφμενθ θμζρα 800 €  

 θ ρφπανςθ με προϊόντα ςτο χϊρο τθσ λαϊκισ μετά το πζρασ τθσ λειτουργίασ τθσ 400 €  

 θ ςυμμετοχι ςτθ λαϊκι αγορά χωρίσ άδεια 150 €  

 θ ρφπανςθ από τθν φορτοεκφόρτωςθ εμπορευμάτων, μετά το πζρασ κάκε εργαςίασ 

150 € 

 θ ρφπανςθ από ακακαρςίεσ κατοικίδιων ηϊων 100 € και ςε περίπτωςθ υποτροπισ 250 

€  

Ρζραν των προαναφερόμενων προςτίμων επιβάλλεται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 

ςτουσ παραβάτεσ και κάκε άλλθ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία διοικθτικι ι 

ποινικι κφρωςθ. 

Ρολιτικι του Διμου δεν είναι θ επιβολι προςτίμων, τα οποία κεωροφμε ωσ ζςχατο 

μζτρο για τθ ςυμμόρφωςθ των «ςυνειδθτά αςυνείδθτων», αλλά θ ςυνεργαςία και θ 

ςυμμετοχι όλων των πολιτϊν, ζτςι ϊςτε όλοι μαηί να βοθκιςουμε ςτθν αναβάκμιςθ τθσ 

πόλθσ και των οικιςμϊν μασ. Είναι χρζοσ όλων μασ να διατθροφμε τθν πόλθ και τουσ 

οικιςμοφσ μασ κακαροφσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5:  ΚΑΝΟΝΚΜΟ ΚΑΙΑΡΚΟΣΗΣΑ & ΠΡΟΣΑΚΑ ΣΟΤ  

ΠΕΡΚΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΣΑ  ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΚΩΝ ΚΔΚΩΣΚΚΩΝ ΚΑΚ ΚΟΚΝΩΦΕΛΩΝ 

ΟΡΓΑΝΚΜΩΝ 

Τα κάκε είδουσ ζργα που εκτελοφνται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου από 

ιδιϊτεσ ι φορείσ του δθμοςίου, κοινωφελϊν οργανιςμϊν, εργολάβουσ δθμοςίων και 

δθμοτικϊν ζργων κτλ, πρζπει να εκτελοφνται με ιδιαίτερθ προςοχι και να πλθροφν όλουσ 

τουσ κανόνεσ που προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ, το Νζο Οικοδομικό Κανονιςμό, 

τον Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ και τον παρόντα Κανονιςμό.  

Σε κάκε περίπτωςθ οι υπεφκυνοι των ζργων οφείλουν να τθροφν όλα τα μζτρα 

προςταςίασ πεηϊν και οχθμάτων, να μθν παρακωλφουν τθν κυκλοφορία, να μθν 

δθμιουργοφν προβλιματα ςτθν λειτουργία των οικιςμϊν/πόλεων και να λαμβάνουν όλα τα 

απαραίτθτα μζτρα αποφυγισ κινδφνου διαςποράσ ι διαφυγισ ςτο περιβάλλον δομικϊν και 

αδρανϊν υλικϊν και κάκε είδουσ αχριςτων αντικειμζνων και αποβλιτων. 

 

ΑΡΙΡΟ 1  

Ο κανονιςμόσ αυτόσ αφορά κάκε είδουσ οικοδομικζσ εργαςίεσ (ανζγερςθ νζων 

οικοδομϊν, επιςκευζσ , λοιπζσ οικοδομικζσ εργαςίεσ), που εκτελοφνται ςτα διοικθτικά όρια 

του Διμου και κάκε εργαςία που πραγματοποιείται ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ από 

οργανιςμοφσ κοινισ ωφζλειασ ι εργολάβουσ δθμοςίων ζργων. 

ΑΡΙΡΟ 2  

Πλεσ οι πραγματοποιοφμενεσ εργαςίεσ πρζπει να εκτελοφνται μετά τθ λιψθ τθσ 

νόμιμθσ άδειασ από το Διμο. Σε κάκε οικοδομικι εργαςία που γίνεται, κα πρζπει ςτο χϊρο 

του εργοταξίου να υπάρχει:  

i. αντίγραφο τθσ κεωρθμζνθσ από τθν Αςτυνομία Οικοδομικισ Άδειασ ,  

ii. προβλεπόμενθ από το Νόμο πινακίδα με τον αρικμό τθσ αδείασ και τθν θμερομθνία 

εκδόςεϊσ τθσ,  

iii. άδεια καταλιψεωσ πεηοδρομίου – οδοςτρϊματοσ, που χορθγείται από το Διμο.  

Σε κάκε εργαςία που εκτελείται από Οργανιςμό Κοινισ Ωφζλειασ ι ιδιϊτθ, για 

λογαριαςμό αυτϊν, πρζπει να υπάρχει αντίγραφο κεωρθμζνθσ άδειασ «τομισ» από τον 

αρμόδιο φορζα.  

ΑΡΙΡΟ 3  

Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου τα εγκεκριμζνα 

από τθν πολεοδομία ςχζδια, κα πρζπει να προςκομίηονται από τον ιδιοκτιτθ – 

καταςκευαςτι, για να μπορεί να γίνει ζλεγχοσ των καταςκευϊν που εκτελοφνται. 
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ΑΡΙΡΟ 4  

Θ μθ τιρθςθ των άρκρων 2 και 3 ςυνεπάγεται, πζρα από τθν επιβολι προςτίμων, τθν 

κίνθςθ από τον Διμο διαδικαςία διακοπισ των εργαςιϊν. 

ΑΡΙΡΟ 5  

Ρριν από τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, οι ιδιοκτιτεσ ι οι καταςκευαςτζσ και 

οι οργανιςμοί κοινισ ωφζλειασ, ανάλογα, πρζπει:  

i. Nα κεωροφν τθν οικοδομικι άδεια από το Αςτυνομικό Τμιμα. 

ii. Να εφοδιάηονται από το Διμο με άδεια κατάλθψθσ, πεηοδρομίου – οδοςτρϊματοσ 

καταβάλλοντασ το αντίςτοιχο τζλοσ.  

iii. Να προςκομίςουν ςτο Διμο εγγυθτικι επιςτολι, όπωσ το υπόδειγμα που κα 

χορθγεί ο Διμοσ, αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ ι Τ.Ρ. και Δ. ποςοφ εξιντα ευρϊ και 

(60 €), ανά τετραγωνικό μζτρο μικουσ προςόψεωσ, θ οποία κα επιςτρζφεται ςτον 

δικαιοφχο μετά τθν πλιρθ περαίωςθ των εργαςιϊν και εφόςον δεν προθγικθκαν 

ηθμιζσ ςτουσ δθμοτικοφσ χϊρουσ από τθν εκτζλεςθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν (π.χ. 

μπάηα, τςιμζντα ςτο οδόςτρωμα, ηθμιζσ ςτα πεηοδρόμια, παραλείψεισ 

πλακόςτρωςθσ πεηοδρομίου κτλ.). Τα παραπάνω κα πιςτοποιοφνται από τθν 

Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου. 

ΑΡΙΡΟ 6  

Ο χϊροσ που εκτελοφνται οι οικοδομικζσ εργαςίεσ κα πρζπει να είναι περιφραγμζνοσ. 

Επίςθσ, πρζπει να υπάρχει πινακίδα, που να απαγορεφει τθν είςοδο ςτουσ μθ ζχοντεσ 

εργαςία και ςε περίπτωςθ καταλιψεωσ πεηοδρομίου ι οδοςτρϊματοσ πρζπει να 

λαμβάνονται μζτρα για τθν προςταςία πεηϊν και οχθμάτων. Τα αδρανι υλικά που 

βρίςκονται επί του πεηοδρομίου πρζπει να εγκιβωτίηονται με μζςα προςταςίασ (μαδζρια, 

τςιμεντόλικουσ κτλ), για τθν αποφυγι τθσ διαςποράσ τουσ από νερά είτε από οποιαδιποτε 

άλλθ αιτία. Ελαφρά υλικά που παραςφρονται από τον αζρα (άμμοσ , μαρμαρόςκονθ, 

μπάηα, τςιμζντα κτλ) πρζπει να είναι καλυμμζνα ι να καταβρζχονται ςυχνά, ϊςτε να μθν 

παραςφρονται από τον αζρα. Το ίδιο ιςχφει και κατά τθ διάρκεια κατεδαφίςεων ι 

εκςκαφϊν. Μπάηα επί κοινόχρθςτων χϊρων, που παραμζνουν πλζον του διθμζρου, 

κεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρθςτο χϊρο και απομακρφνονται από το Διμο. Θ 

δαπάνθ απομάκρυνςθσ, όπωσ αυτι κα προκφπτει κάκε φορά, καταβάλλεται από τον 

υπόχρεο ενϊ παράλλθλα επιβάλλεται και το ςχετικό τζλοσ. 

ΑΡΙΡΟ 7  

Τα ςτερεά κινθτά υλικά, που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν εκτζλεςθ των οικοδομικϊν 

εργαςιϊν, πρζπει να είναι ςτερεωμζνα κατά τρόπο αςφαλι για τθν πρόλθψθ ατυχιματοσ, 

για τον ίδιο λόγο, πρζπει να είναι πλιρθ και αςφαλι. Για τουσ ίδιουσ επιβάλλεται θ 

ςιμανςθ με ςχετικζσ ανακλαςτικζσ πινακίδεσ και θ τοποκζτθςθ αςπροκόκκινθσ ταινίασ, 
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όταν καταλαμβάνεται μζροσ οδοςτρϊματοσ. Θ ςιμανςθ κατά τθ νφκτα πρζπει να είναι 

φωτεινι και να τοποκετείται προειδοποιθτικό ςιμα ςε ικανι απόςταςθ. 

ΑΡΙΡΟ 8  

1. Στισ περιπτϊςεισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν από Οργανιςμό Κοινισ Ωφζλειασ (ΟΤΕ, ΔΕΘ, 

ΔΕΥΑΛ κτλ ) για ςυντιρθςθ, επιςκευι δικτφου ι νζων παροχϊν, επιβάλλεται θ τιρθςθ των 

διατάξεων που προβλζπονται από τουσ νόμουσ περί εκτελζςεωσ Δθμοςίων Ζργων 

(ςθμάνςεισ κτλ) κακϊσ και από τισ διατάξεισ του Νζου Οικοδομικοφ Κανονιςμοφ και του 

Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ. Οι παραπάνω οργανιςμοί υποχρεοφνται να λαμβάνουν, πριν 

τθν εκτζλεςθ οποιουδιποτε ζργου, τθν προβλεπόμενθ «άδεια τομισ» από το Διμο και να 

γνωςτοποιοφν ςτισ υπθρεςίεσ τα πλιρθ ςτοιχεία των φυςικϊν υπευκφνων του ζργου. Κατά 

τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των ζργων, οφείλουν να τθροφν τα προβλεπόμενα ςτον παρόντα 

κανονιςμό και τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι υπεφκυνοι των 

ζργων, πρζπει να επιμελοφνται τθν ανάρτθςθ πινακίδων με τθν επωνυμία του οργανιςμοφ, 

τον αρικμό τθσ αδείασ του Διμου και τθν θμερομθνία ζκδοςισ του. Αμζςωσ μετά τθν 

εκτζλεςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν και όχι πζραν του τετραθμζρου, οφείλουν να 

απομακρφνουν τα προϊόντα εκςκαφισ, τα λοιπά άχρθςτα υλικά και να επαναφζρουν τα 

πράγματα ςτθν πρότερι τουσ κατάςταςθ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ ιςχφουν τα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 6 του παρόντοσ κανονιςμοφ.  

2. Τα προβλεπόμενα ςτο παρόν άρκρο ιςχφουν επίςθσ για όλουσ τουσ φορείσ του 

ευρφτερου δθμόςιου τομζα, εταιρίεσ του Δθμοςίου οργανιςμοφσ, κοινοπραξίεσ κτλ.  

ΑΡΙΡΟ 9  

Με νεότερθ απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, κα προςδιοριςτοφν τα πρόςτιμα 

που κα επιβάλλονται για τισ παραβάςεισ των διατάξεων του παρόντοσ κανονιςμοφ και κα 

ορίηεται το φψοσ τουσ. 

 

 


