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Κεφάλαιο Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο και στόχοι του παρόντος κανονισμού
Η καθαριότητα και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που
επιτυγχάνονται με τη συνεχή και αρμονική συνεργασία των πολιτών - κατοίκων και του
Δήμου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα.
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, θέτοντας ως προτεραιότητά του την καθαριότητα της
πόλης και των οικισμών και στοχεύοντας σ΄ ένα περιβάλλον υγιές, ευπρεπές και
προστατευμένο για τους δημότες του αλλά και για τους πολυάριθμους επισκέπτες του,
επιχειρεί, με τον παρόντα σύγχρονο Κανονισμό Καθαριότητας, να ρυθμίσει τους όρους
της παραπάνω συνεργασίας, να ενισχύσει την οικολογική συνείδηση και να βελτιώσει
την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

Ο παρών Κανονισμός έχει ως αντικείμενο:

➢

τη ρύθμιση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των δημοτών και του Δήμου,
που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και
τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας σε όλη την έκταση του Δήμου Αγίου Νικολάου.

➢

την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων - στερεών αποβλήτων κάθε μορφής
και είδους (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση κ.λ.π.), ώστε
να μειωθεί η σπατάλη των φυσικών πόρων και το κόστος διαχείρισης των
απορριμμάτων και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος συλλογής,
αποκομιδής και μεταφοράς αυτών.

➢

τη γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές δημοτικές διατάξεις κάθε
εμπλεκομένου (Υπηρεσία καθαριότητας, λοιπές δημοτικές υπηρεσίες, πολίτες,
δημότες, κάτοικοι, επιχειρηματίες, έμποροι και επισκέπτες).

Στόχοι του Κανονισμού είναι:
➢

Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών στους
δημότες, κατοίκους, επισκέπτες και επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή ευθύνης του Δήμου.

➢

Η αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, καθώς και η
προστασία του.

➢

Η περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών, των κατοίκων και
των επαγγελματιών, όπως και η ενεργός συμμετοχή τους.

➢

Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη αυτών των στόχων.
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Η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων στηρίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη
και στις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
χώρας μας, οι οποίες είναι:
α)Η αρχή της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης.
β) Η αρχή της αποφυγής παραγωγής αποβλήτων.
γ) Η αρχή της πρόληψης ή και μείωσης παραγωγής αποβλήτων.
δ) Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
ε) Η αρχή της εγγύτητας, όπου τα απόβλητα θα πρέπει να διαθέτονται κοντά στο σημείο
παραγωγής.
στ) Η αρχή της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης των
υλικών.
ζ) Η αρχή της ανάκτησης ενέργειας και της ασφαλούς διάθεσης.
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θίγουν, δεν υποκαθιστούν και δεν
αντικαθιστούν τις ισχύουσες διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν απ΄ αυτή.

ΑΡΘΡΟ

2

-

Αρμοδιότητα

για

την

εφαρμογή

των

διατάξεων

του

Κανονισμού
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ανήκει στη
Δημοτική Αρχή, όπως αυτή εκπροσωπείται από το Δήμαρχο και τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο, ασκούμενη από τη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου και τα αρμόδια
τμήματά της, καθώς και από τη Δημοτική Αστυνομία ή και από άλλους υπαλλήλους που
εξουσιοδοτούνται από τον Δήμαρχο. Τα αρμόδια όργανα φροντίζουν για την εφαρμογή
των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, τη διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή
των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων ή άλλων διοικητικών μέτρων και την
υποβολή μηνύσεων σε βάρος των παραβατών.
Οι φορείς και οι κάτοικοι του Δήμου και κάθε άλλο όργανο, ύστερα από εξουσιοδότηση
του Δημοτικού Συμβουλίου, οφείλουν να συνδράμουν τις πιο πάνω Αρχές για την όσο
το δυνατό πιο αποτελεσματική επιτέλεση της αποστολής τους.

ΑΡΘΡΟ 3 - Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων
Απορρίμματα - στερεά απόβλητα θεωρούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, κυρίως
στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους
και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς
αστικού περιβάλλοντος, που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν,
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όπως περιλαμβάνονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΒ΄ του άρθρου 17 της ΚΥΑ
50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909/03) «Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων», απόφαση
2001/118/ΕΚ.
Τα απορρίμματα ταξινομούνται σε αστικά, ειδικά, τοξικά-επικίνδυνα και ανακυκλώσιμα.

1. Τα αστικά απορρίμματα
Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α. Εσωτερικά

απορρίμματα που

προέρχονται από οικίες, καταστήματα,

γραφεία,

βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες,
σχολεία και γενικά από

όλους τους

χώρους

όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες

δραστηριότητες.
β. Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, που βρίσκονται σε
οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π.
γ. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π.)
δ. Ογκώδη αντικείμενα (παλαιά έπιπλα, οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λ.π.)

2. Τα ειδικά απορρίμματα
Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α. Υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών,
εργαστηρίων, συνεργείων, υπεραγορών τροφίμων και άλλων μονάδων παραγωγής ή
παροχής υπηρεσιών που δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας,
ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (μέταλλα, ξύλο, χαρτί,
πλαστικά κ.λ.π.).
β.

Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων.

γ. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά
οικοδομικές εργασίες.
δ. Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους,
άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις.
ε. Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων
στ. Υπόλοιπα νοσοκομείων, ιατρικών εργαστηρίων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός
αυτών της παρ. 3β

3. Τοξικά –επικίνδυνα απορρίμματα:
θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και
το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π.), των οποίων η
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συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα
διαφορετικά από τα συνήθη και τα οποία περιλαμβάνουν:
α. Όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την
υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά,
τοξικά, χρώματα, διαλύτες, μπαταρίες κ.λ.π.), τα οποία περιέχονται στην ΚΥΑ
13588/725/2006 (ΦΕΚ Β΄383/2006) με αντικείμενο «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για
τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα»
β. Απορρίμματα που

προέρχονται από

παθολογοανατομικά - μικροβιολογικά

αίθουσες χειρουργείου

-

αιματολογικά

και τοκετών από

εργαστήρια, από τμήματα

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

4. Ανακυκλώσιμα απορρίμματα
Ανακυκλώσιμα απορρίμματα είναι όλα τα προς απόρριψη υλικά, τα οποία με την
κατάλληλη επεξεργασία παρέχουν εκ νέου πρώτες ύλες. Διακρίνονται σε: α) Γυάλινες
συσκευασίες (νερό, αλκοολούχα ποτά, χυμοί, αναψυκτικά, βαζάκια τροφίμων). β)
Χάρτινες συσκευασίες, χαρτοσακούλες, χαρτοκιβώτια, έντυπο χαρτί (εφημερίδες,
περιοδικά, βιβλία), χάρτινες συσκευασίες υγρών προϊόντων (γάλατα, χυμοί). γ)
Πλαστικές

συσκευασίες

(νερό,

μπουκάλια

πλαστικά,

αναψυκτικά,

γιαούρτια,

απορρυπαντικά κλπ), πλαστικές σακούλες. δ) Μεταλλικές συσκευασίες από αλουμίνιο ή
λευκοσίδηρο (αναψυκτικά, μπύρες, γάλατα εβαπορέ κλπ). ε) Είδη ένδυσης - υπόδησης
στ) Ειδικά απορρίμματα όπως συσσωρευτές (μπαταρίες) πάσης φύσεως, ηλεκτρικές ηλεκτρονικές συσκευές και μικροσυσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες,
κλιματιστικά, φωτιστικά είδη, συσκευές τηλεπικοινωνίας, σεσουάρ, μίξερ, προϊόντα
εικόνας και ήχου, εξοπλισμός πληροφορικής, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά εργαλεία και
παιχνίδια), ιατροτεχνολογικά προϊόντα,
συσκευές

αυτόματης

διανομής,

όργανα παρακολούθησης και

καταλύτες

εξάτμισης

οχημάτων,

ελέγχου,
λάστιχα

μηχανοκίνητων μέσων, λάδια πάσης φύσεως (τηγανέλαια, καμένα λίπη-ορυκτέλαια).

ΑΡΘΡΟ 4 – Διαχείριση απορριμμάτων
1. Ως «Διαχείριση απορριμμάτων» νοείται η συλλογή, η μεταφορά, η διαλογή, η
αποθήκευση, η εναπόθεση, καθώς και οι αναγκαίες εργασίες επεξεργασίας τους για
την

επαναχρησιμοποίηση,

συγκεκριμένα νοούνται ως:

ανάκτηση

ή

ανακύκλωση

πρώτων

υλών.

Πιο
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α) «Συλλογή»: η συγκέντρωση, ο διαχωρισμός σε κατηγορίες υλικών, σύμφωνα
με τις φυσικές ή χημικές ιδιότητές τους, και η ανάμειξη των αποβλήτων για τη
μεταφορά

τους.

Στην

έννοια

συγκέντρωση/τοποθέτηση των

της

συλλογής

περιλαμβάνεται

και

η

αποβλήτων σε κάδους μέχρι να πραγματοποιηθεί

η μεταφορά τους.
β) «Διαλογή στην πηγή»: όλοι οι τρόποι και μέθοδοι αρχικής συλλογής υλικών με
σκοπό την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτησή τους
γ) «Αποκομιδή»: το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα
μέσα

ή τους χώρους συλλογής στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή

μεταφόρτωσης
δ) «Μεταφόρτωση»: οι εργασίες μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα ή
χώρους συλλογής σε άλλα μέσα μεταφοράς με ενδεχόμενη συμπίεσή τους (στην
έννοια αυτή περιλαμβάνεται κινητός ή σταθερός σταθμός μεταφόρτωσης)
ε) «Προσωρινή αποθήκευση»: η αποθήκευση των αποβλήτων για ορισμένο χρόνο
σε εγκεκριμένο χώρο ή εγκατάσταση, μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους
σε εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης
στ) «Διάθεση»: Όλες οι εργασίες που γίνονται στο χώρο τελικής διαχείρισης και
εναπόθεσης, που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και του
περιβάλλοντος, καθώς και οι εργασίες ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης,
ανάκτησης και παραγωγής ενέργειας.
2. «Παραγωγός απορριμμάτων» ορίζεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου
η δραστηριότητα παράγει απόβλητα (αρχικός παραγωγός) ή κάθε πρόσωπο που
πραγματοποιεί εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες εργασίες που
οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων.
ΑΡΘΡΟ 5 - Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των
διατάξεων
Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του κανονισμού αυτού οι χρησιμοποιούμενοι
όροι έχουν τις εξής έννοιες:
1. "Κατοικίες"

θεωρούνται οι αυτοτελείς

χώροι, καθώς και τα συγκροτήματα

κατοικιών (πολυκατοικίες), όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες. Υπεύθυνοι για
την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι οι
ιδιοκτήτες

των

κατοικιών,

ενώ

για

τους

κοινόχρηστους

χώρους

των

πολυκατοικιών ο διαχειριστής. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, τότε ως υπεύθυνοι
θεωρούνται όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου.
2. "Επιχειρήσεις – Ξενοδοχειακές μονάδες, Καταστήματα"

θεωρούνται οι

αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές ή ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις.
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3. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος
Κανονισμού κατά περίπτωση είναι:
α)

Για τις προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο Διευθυντής τους

β) Για τις Ανώνυμες, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, Εταιρείες
Περιορισμένης Ευθύνης, Συνεταιρισμούς, Σωματεία, Κοινοπραξίες και κάθε είδους
Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ.: οι κατά το νομό και το καταστατικό εκπρόσωποί τους.
4. "Γραφεία" θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκούνται οποιαδήποτε
επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση
των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι ο ιδιοκτήτης, νομέας ή κάτοχος του
γραφείου.
5. "Οικόπεδα" θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός
σχεδίου. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του
παρόντος Κανονισμού είναι ο ιδιοκτήτης, νομέας ή κάτοχος του οικοπέδου.
6. “Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές
θεωρούνται οι στεγασμένοι

μονάδες” καθώς

ή υπαίθριοι

και “Eργαστήρια”

χώροι, που χρησιμοποιούνται από

βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για παραγωγική

δραστηριότητα και

υποστηρικτικές δράσεις. Στις μονάδες αυτές, ο υπεύθυνος για την καθαριότητα
και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ορίζεται με απόφαση
της διεύθυνσης της μονάδας, που κοινοποιείται ταυτόχρονα στον Δήμο.
περίπτωση

που

Σε

δεν έχει οριστεί τέτοιο πρόσωπο, υπεύθυνοι θεωρούνται ο

ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας.
7. “Υπεύθυνοι μεταφοράς και μεταφόρτωσης” θεωρούνται όσοι εκτελούν τις
αντίστοιχες εργασίες, καθώς επίσης οι οδηγοί, οι χειριστές μηχανημάτων και
γενικά όλοι οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές.
8. Για τις

“υπό ανέγερση

οικοδομές”

πάσης φύσεως, υπεύθυνος

είναι το

φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, στο όνομα
των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδομική άδεια.
9. “Υπεύθυνοι έργων” θεωρούνται οι εργολάβοι και υπεργολάβοι του έργου.
10. Για τα κάθε είδους “οχήματα”, υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση
των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος
εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η
αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Για κάθε είδους οχήματα του
Δημοσίου, υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης και στην
περίπτωση που τέτοιος δεν υπάρχει, ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης υπηρεσίας
στην οποία είναι χρεωμένο το όχημα και από την οποία παίρνει εντολές κίνησης.
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Κεφάλαιο Β: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 6 - Υποχρεώσεις του Δήμου
Με βάση τον παρόντα κανονισμό οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής:
1. Η συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων,
έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α του παρόντος κανονισμού, γίνεται
σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζει η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου (ή κατά
περίπτωση από ανάδοχο που ο Δήμος θα ορίσει μετά από διαγωνιστική διαδικασία,
τηρουμένης κάθε νόμιμης διαδικασίας, πάντα υπό την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας
καθαριότητας του Δήμου). Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου
σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ), σταθμούς μεταφόρτωσης, εργοστάσια
διαλογής, ανακύκλωσης, εργοστάσιο καύσης, ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.
2. Η συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων,
έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1δ του παρόντος κανονισμού και με την
προϋπόθεση ότι αφορούν μικρές οικιακές ποσότητες, γίνεται εντός τριημέρου από της
ειδοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού
προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. Το Δημοτικό
Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να καθορίσει ειδικό τέλος αποκομιδής ανά ογκώδες
αντικείμενο ή πολλών ογκωδών αντικειμένων. Σε περιπτώσεις μεγάλων ποσοτήτων
ογκωδών από οικίες ή οποιασδήποτε ποσότητας από ξενοδοχειακές μονάδες οι παραγωγοί
είναι αρμόδιοι για τη μεταφορά τους με ίδια μέσα.
3. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων γίνεται με εργασίες συλλογής και απομάκρυνσης
απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες κοινόχρηστους χώρους, κ.λ.π. από το
τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου ανάλογα με τις εποχιακές ή τρέχουσες
ανάγκες.
H συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού ορίζονται από το Δήμο δεδομένων των αναγκών,
των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων μέσων, καθώς και της επάρκειας προσωπικού.
Για τη διατήρηση της καθαριότητας των εξωτερικών χώρων, ο Δήμος υποχρεούται να
τοποθετεί, κατά διαστήματα, καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους
ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης μικροαντικειμένων κ.λ.π. τα οποία
οφείλει να διατηρεί καθαρά, αποκομίζοντας το περιεχόμενό τους σε τακτά χρονικά
διαστήματα.
4. Η προμήθεια μέσων προσωρινής αποθήκευσης (κάδων απορριμμάτων) και η διατήρησή
τους σε καλή κατάσταση, προβαίνοντας σε πλύσιμο, απολύμανση και συντήρησή τους.
5. Η χωροθέτηση των κάδων τοποθέτησης των αστικών απορριμμάτων γίνεται από την
Επιτροπή του άρθρου 31 που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμος έχει εφαρμόσει
σύστημα μηχανικής αποκομιδής κάδων και έχει την ευθύνη της προμήθειας, της συντήρησης
και της τοποθέτησης αυτών.
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Οι κάδοι αποτελούν περιουσία του Δήμου Αγίου Νικολάου και σ’ αυτόν ανήκει η αποκλειστική
ευθύνη για τον τρόπο χρησιμοποίησής τους. Δεν επιτρέπεται η κατοχή τους και η
αποκλειστική χρήση τους από οποιονδήποτε παραγωγό αποβλήτων, χωρίς τη σύμφωνη
γνώμη και την έγκριση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
Η τοποθέτηση των κάδων γίνεται με γνώμονα:
α. την οικονομία κλίμακας (απόσταση από κάδο σε κάδο, μείωση στάσεων οχημάτων
αποκομιδής)
β. την ασφάλεια του προσωπικού, των οχημάτων και δημοτών (κυρίως αποφυγή στενών
οδών, ευκολία αποκομιδής από το απορριμματοφόρο)
γ. την προστασία τουριστικών και αρχαιολογικών ζωνών και ζωνών αστικού ενδιαφέροντος
δ. την όσο το δυνατόν μικρότερη όχληση των δημοτών (θόρυβοι από οχήματα, μικρές
αποστάσεις κατοικίας-κάδου κ.τ.λ.)
ε. την πυκνότητα των κατοικιών και την ποσότητα απορριμμάτων κάθε περιοχής.
Σε περίπτωση αιτιολογημένης έντονης όχλησης δημοτών από την υφιστάμενη κατάσταση
τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων, και αφού κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου σχετική
αίτηση, η παραπάνω Επιτροπή εξετάζει το θέμα και ενδεχομένως αλλάζει τις θέσεις των
κάδων.
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος διατηρεί το δικαίωμα να μη δέχεται αστικά απόβλητα εκτός από
τα οικιακά, τα οποία λόγω της φύσης, της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της
ποσότητάς τους ή επειδή παράγονται σε χώρους απρόσιτους ή απομακρυσμένους, καθιστούν
ανέφικτη τη συλλογή και διάθεσή τους με τα διαθέσιμα μέσα. Στις περιπτώσεις αυτές η
συλλογή, μεταφορά ή και διάθεσή τους γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του κυρίου νομέα ή
κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τους όρους του παρόντος
κανονισμού.
6. Στον Δήμο εφαρμόζεται πρόγραμμα διαλογής απορριμμάτων για ανακύκλωση, ανάκτηση
και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 4 του
παρόντος Κανονισμού. Για τη διαλογή τους διατίθενται οι ειδικοί μπλε κάδοι ανακύκλωσης
συσκευασιών (χαρτί, μέταλλα, πλαστικά), οι κώδωνες γυαλιού, οι κάδοι μπαταριών και οι
κάδοι ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Αν εφαρμοστεί κάποιο
συμπληρωματικό σύστημα ανακύκλωσης από τον Δήμο θα εκδοθεί ειδική απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
7. Η ενημέρωση των δημοτών, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου ή ανακοινώσεων σε τοπικά
ΜΜΕ, για τα προγράμματα και δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις
τυχόν αλλαγές, τις ώρες και ημέρες πλυσίματος των οδών και κοινόχρηστων χώρων, καθώς
επίσης και τις ώρες και ημέρες που απαγορεύεται το παρκάρισμα αυτοκινήτων για σάρωμα
των οδών.
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8. Η λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης και των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή
έκτακτων γεγονότων.
9. Η δημοσίευση και γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού.
10.Η περιβαλλοντική ενημέρωση και

ευαισθητοποίηση των δημοτών, η περιβαλλοντική

αγωγή των μαθητών και η συνεργασία με εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς
προστασίας του περιβάλλοντος.
11.Η συμμετοχή και προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες
κατάλληλες μεθόδους.
12. Η φροντίδα για την ασφάλεια και προστασία της υγείας των εργαζομένων στην Υπηρεσία
Καθαριότητας και η χορήγηση όλων των νόμιμων παροχών (ιατροκλινικές εξετάσεις,
εμβόλια, μέσα προστασίας, γάλα, φάρμακα, κλπ)
Από μέρους τους οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση:
•

Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

•

Να χρησιμοποιούν τα ατομικά μέτρα προστασίας που τους χορηγούνται.

•

Να διατηρούν τις διατάξεις και τους μηχανισμούς ασφαλείας.

•

Να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.
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Κεφάλαιο Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 7

-

Υποχρεώσεις υπεύθυνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη

αστικά απορρίμματα
Όλοι οι πολίτες πρέπει να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της συλλογής και
αποκομιδής των απορριμμάτων.
1. Οι υπεύθυνοι για τα μη ογκώδη αστικά απορρίμματα, έτσι όπως χαρακτηρίζονται στο
άρθρο 3 παρ. 1,2,3 του παρόντος Κανονισμού, οφείλουν να γνωρίζουν το πρόγραμμα
αποκομιδής

απορριμμάτων, που ο Δήμος

έχει καταρτίσει για τη γειτονιά τους. Τα

απορρίμματα, συσκευασμένα σε στεγανούς πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους ερμητικά
κλειστούς, ώστε να αποκλείεται η διαρροή του περιεχομένου τους, πρέπει να
τοποθετούνται μέσα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής που ο Δήμος έχει τοποθετήσει
στους δρόμους, όσο το δυνατόν πιο κοντά χρονικά στην προγραμματισμένη από την
Υπηρεσία Καθαριότητας ώρα διέλευσης του
περιοχή.

Διευκρινίζεται ότι

απορριμματοφόρου από την εκάστοτε

τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα είναι επιθυμητό

να

απορρίπτονται χύδην εντός των ειδικών μπλε κάδων ανακύκλωσης.
2. Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις ή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους
(φωλιές ή εσοχές) κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας της ειδικής Επιτροπής χωροθέτησης κάδων
του άρθρου 31, σύμφωνα με τα κριτήρια χωροθέτησης κάδων (Άρθρο 33 του παρόντος
Κανονισμού). Η παραπάνω Επιτροπή είναι η μόνη αρμόδια για την μετακίνηση ή
αλλαγή θέσεων (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων. Με απόφαση του Δημάρχου μπορεί
να ανατεθεί η αρμοδιότητα ή μέρος αυτής στα Δημοτικά Διαμερίσματα ή σε επιτροπές
Διαμερισμάτων και φορέων.
3. Δεν επιτρέπεται η παρεμπόδιση τοποθέτησης των κάδων, η μετακίνησή τους, η
αυθαίρετη αφαίρεση, η εσκεμμένη φθορά, η παρεμπόδιση ρίψης απορριμμάτων σε
αυτούς, ο αποκλεισμός τους (π.χ. στάθμευση οχημάτων) και η παρεμπόδιση της
προσέγγισης ή της διέλευσης του απορριμματοφόρου για την έγκαιρη και ομαλή συλλογή
και αποκομιδή τους. Επίσης, απαγορεύεται το κλείσιμο των εσοχών που προορίζονται για
τις θέσεις των κάδων από αναρμόδια άτομα, είτε με υλικά που παρέχουν μόνιμο
αποτέλεσμα (πχ. μπετόν), είτε με υλικά που παρέχουν προσωρινό αποτέλεσμα (πχ.ξύλα,
πέτρες, σίδερα κ.α.) καθώς και η αυθαίρετη αφαίρεση των προστατευτικών «Π». Ο Δήμος
δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν θα προκληθεί στα οχήματα που
υποπίπτουν στις παραπάνω παραβάσεις κατά την προσπάθεια του προσωπικού του να
εκτελέσει απρόσκοπτα την αποκομιδή των απορριμμάτων από τους εν λόγω κάδους ή
κατά την προσπάθεια συμπολιτών να χειρισθούν τους κάδους.
4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πλαστικών σάκων σκουπιδιών ή ασυσκεύαστα σκουπίδια
στο πεζοδρόμιο, το δρόμο ή σε οποιοδήποτε Κοινόχρηστο Χώρο, για την προστασία των
πεζών και των οχημάτων και την καλή αισθητική της πόλης, αλλά και λόγω της πρόληψης
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της διαρροής υλικών για την προστασία της δημόσιας υγείας. Oι σακούλες απορριμμάτων
πρέπει να τοποθετούνται μέσα στους κάδους με τρόπο που να επιτρέπει στο καπάκι του
κάδου να ξανακλείνει ομαλά μετά τη χρήση. Όταν κάποιος κάδος μηχανικής αποκομιδής
απορριμμάτων γεμίσει και δεν μπορεί να δεχθεί άλλες ποσότητες απορριμμάτων, τότε oι
σακούλες των απορριμμάτων που δεν χωρούν πλέον σε αυτόν δεν πρέπει να
εγκαταλείπονται στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα, δίπλα ή έξω από τον κάδο, αλλά να
μεταφέρονται σε κοντινό κάδο που δεν έχει γεμίσει. Απαγορεύεται η ρίψη των σάκων
σκουπιδιών στους κάδους εξ αποστάσεως ή από οποιοδήποτε ύψος.
5. Στις περιοχές, που δεν υπάρχουν κάδοι αποκομιδής, oι υπεύθυνοι παραγωγοί δεν
πρέπει να εγκαταλείπουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα στο πεζοδρόμιο ή το
οδόστρωμα, αλλά υποχρεούνται να τα μεταφέρουν στους πλησιέστερους κάδους
αποκομιδής. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από
ξένη ιδιοκτησία ή εναπόθεσή τους σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού.
6. Οι υπεύθυνοι επαγγελματικών χώρων που έχουν αυξημένο όγκο απορριμμάτων
(ξενοδοχειακές

μονάδες μικρής ή μεγάλης δυναμικότητας, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα,

σούπερ μάρκετ, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λπ.) υποχρεούνται στην
ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων με ειδικό μηχάνημα (πρέσα) και στην αγορά και
τοποθέτηση κάδων εντός του χώρου της επιχείρησής τους, με δικό τους κόστος και με
προδιαγραφές όμοιες με αυτές των κάδων που έχει ήδη εγκαταστήσει ο Δήμος. Ο αριθμός
και η χωρητικότητα των κάδων θα είναι σύμφωνα με τα παραγόμενα απορρίμματα και τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας Καθαριότητας, η οποία θα καθορίσει και την ακριβή θέση
τοποθέτησής τους για την αποκομιδή.
7. Oι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, που διαθέτουν χώρους εστίασης, οφείλουν να
έχουν ειδικούς ψυχόμενους χώρους σε λειτουργία, εύκολα προσβάσιμους από τα
απορριμματοφόρα του Δήμου και εφοδιασμένους με κάδους για την φύλαξη και
συντήρηση των απορριμμάτων έως την προγραμματισμένη αποκομιδή τους, για λόγους
υγιεινής. Απορρίμματα τοποθετημένα εκτός κάδων δεν υποχρεούται η υπηρεσία να τα
συλλέγει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, εκτός των επιβαλλόμενων προστίμων δεν θα
χορηγούνται βεβαιώσεις σχετικές με την αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων
υλικών.
8. Oι υπεύθυνοι χώρων μαζικής εστίασης (εστιατορίων, μαγειρείων, καφενείων, ουζερί,
ψητοπωλείων, ταχυφαγείων ή κάθε άλλης εκμετάλλευσης από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα
που ασκεί δραστηριότητα εστίασης και σίτισης), πριν τοποθετήσουν τα απορρίμματά τους
μέσα στις σακούλες απορριμμάτων, οφείλουν να τα έχουν στραγγίσει επιμελώς και σε
καμία περίπτωση να μην σύρουν τους σάκους επί του οδοστρώματος προκαλώντας
ρύπους. Οφείλουν, επίσης, να συμμετέχουν στην ανακύκλωση και, ειδικά για τα
μεταχειρισμένα φυτικά έλαια, να διαθέτουν εντός του καταστήματός τους το κατάλληλο
δοχείο συλλογής.
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9. Oι κάδοι αποκομιδής απορριμμάτων θα πρέπει να καλύπτονται με το καπάκι τους και
να παραμένουν κλειστοί μεταξύ της προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων και
της αποκομιδής αυτών από τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου.
10. Σε περίπτωση

απεργίας οι δημότες είναι υποχρεωμένοι να μην βγάζουν τα

απορρίμματά τους στους κάδους, αλλά να τα κρατούν σε ιδιωτικό χώρο, προκειμένου να
αποφευχθεί η υπερβολική ρύπανση. Για όσους εντοπίζονται να παραβαίνουν τη διάταξη
αυτή επιβάλλονται πρόστιμα.
11. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης
ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ κ.λπ.), ο Δήμος, μετά
από ενημέρωση των πολιτών, μπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να διακόπτει
τα

προγράμματα

αποκομιδής

μέχρι

να

αρθούν

τα

έκτακτα

μέτρα

ή

να

επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης.
12. Απαγορεύεται να ρίχνονται μέσα στους κάδους αποκομιδής απορριμμάτων στερεά
απόβλητα που δεν είναι οικιακά, υγρά απόβλητα, λίπη και έλαια ή απόβλητα βαριά,
αιχμηρά, ογκώδη, εύφλεκτα, κολλώδη, τοξικά, μολυσματικά ή αδρανή υλικά κ.λ.π. που
μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση, πυρκαγιά ή ζημιά στον κάδο και στους αντίστοιχους
ανυψωτικούς

μηχανισμούς

των

απορριμματοφόρων,

καθώς

και ατύχημα

στους

εργαζόμενους.
13. Απαγορεύεται η τοποθέτηση αστικών οικιακών απορριμμάτων στα επίστηλα και
επιδαπέδια καλαθάκια απορριμμάτων .

ΑΡΘΡΟ 8

- Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά

απορρίμματα και τα προϊόντα κηπουρικών εργασιών
1. Τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα του άρθρου 3 παρ. 1δ δεν εγκαταλείπονται
οπουδήποτε, αλλά παραλαμβάνονται από το Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των
υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας και με την προϋπόθεση ότι αφορούν μικρές
οικιακές ποσότητες. Σε καμία περίπτωση δεν εγκαταλείπονται Παρασκευή, Σάββατο,
Κυριακή ή παραμονή αργιών ή εορτών. Σε περιπτώσεις μεγάλων ποσοτήτων ογκωδών από
οικίες ή οποιασδήποτε ποσότητας από ξενοδοχειακές μονάδες οι παραγωγοί είναι αρμόδιοι
για τη μεταφορά τους με ίδια μέσα.
Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:
α) Να καταβάλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής αν προβλέπεται (άρθρο
6 παρ. 2 του παρόντος).
β) Να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο από πριν, αλλά μόνον το
πρωινό της ημέρας που τους ανακοινώθηκε (εκτός αν τηλεφωνικώς τους δοθεί άλλη
ώρα) ότι θα περάσει το ειδικό απορριμματοφόρο, και να τα τοποθετούν σε σημείο που
δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται
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ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα επιβάλλεται σχετικό τέλος και επιπλέον τα
πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 32 του παρόντος.
2. Τα απορρίμματα του άρθρου 3 παρ. 1γ
α) κηπευτικών εργασιών: ξερά φύλλα, άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν
κ.λ.π., εάν έχουν μικρό όγκο και βάρος, συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς
σάκους και τοποθετούνται εντός των κάδων, όπως τα οικιακά απορρίμματα. Εάν όμως
έχουν μεγάλο όγκο, απομακρύνονται από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα.
β) υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαριά κ.λ.π. απομακρύνονται από τους
υπεύθυνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμιξη τους με οικιακά απορρίμματα.
γ) υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος, απομακρύνονται από τους υπεύθυνους με
δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμιξη τους με οικιακά απορρίμματα.
Τα

περισσότερα

από

τα

παραπάνω

«πράσινα»

απορρίμματα

μπορούν

να

κομποστοποιηθούν υπό κατάλληλες συνθήκες και οι παραγωγοί τους θα πρέπει να
επιλέγουν πρωταρχικά αυτό τον τρόπο διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 9 - Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων
1. Για τα ειδικά απορρίμματα βιομηχανιών, βιοτεχνιών κλπ. όπως καθορίζονται στο
άρθρο 3 παρ. 2α του παρόντος κανονισμού:
Α. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη δυνατότητα
της αποκομιδής τους (βιομηχανικά - βιοτεχνικά απορρίμματα) συλλέγει τα απορρίμματα
αυτά βάσει ειδικού προγράμματος που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι με
τη σειρά τους έχουν:
α) Την υποχρέωση να καταβάλλουν, αν έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, υπέρ του
Δήμου, ειδικό τέλος αποκομιδής
β) Τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα,
έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7
Β. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής μεταφοράς και
διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων, που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 2α του
παρόντος οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.λ.π.
υποχρεούνται να απομακρύνουν τα ειδικά απορρίμματα με τα δικά τους μέσα. Επίσης,
υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα σε
εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεών τους και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο.
Τα ξυλουργεία οφείλουν να κόβουν σε πολύ μικρά κομμάτια την προς αποκομιδή ξυλεία
τους και να την τοποθετούν μέσα στους κάδους απορριμμάτων, καθώς και να κλείνουν
σε σάκους τα ροκανίδια πριν τα τοποθετήσουν μέσα στους κάδους.
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Oι βιοτεχνίες υαλοπινάκων οφείλουν να μεταφέρουν με δική τους ευθύνη τα επικίνδυνα
τζάμια-γυαλιά κλπ σε ενδεδειγμένο χώρο κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο τμήμα
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
2.

Τα απορρίμματα νεκροταφειακών χώρων
α. τα προερχόμενα από εργασίες

καθαρισμού των

διαφόρων χώρων που

προσομοιάζουν με τα εσωτερικά αστικά, συλλέγονται και μεταφέρονται κατά το
συνήθη τρόπο
β. τα προερχόμενα από εκταφές θεωρούνται ειδικά απορρίμματα και γι΄ αυτό
συσκευάζονται και μεταφέρονται με ειδικό τρόπο βάσει της εκάστοτε ισχύουσας
νομοθεσίας.
3. Τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2γ του παρόντος κανονισμού
(μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις,
ανακαινίσεις οικοδομών, μικροεπισκευές κ.λ.π.) μεταφέρονται με ευθύνη και δαπάνη του
ιδιοκτήτη ή του

υπεύθυνου

εργασιών σε εγκεκριμένες μονάδες ανακύκλωσης

Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών (ΑΕΚΚ) ή σε εγκεκριμένους χώρους
αξιοποίησης ή διάθεσης, από τους οποίους εκδίδονται και τα κατάλληλα παραστατικά
παράδοσης, όπως ορίζεται από την ΚΥΑ 36259/1757/2010 (ΦΕΚ Β' 1312/10) ή όπου
αλλού ορίσει η Δημοτική αρχή. Εάν χρησιμοποιηθεί μεταφορέας ΑΕΚΚ, αυτός πρέπει να
διαθέτει άδεια συλλογής/μεταφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8
της ΚΥΑ 50910/2727/2003. Επίσης, δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή τους σε πεζοδρόμια
και κοινόχρηστους χώρους, χωρίς τη σχετική άδεια του Δήμου.
α. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς αυτά να είναι κατάλληλα
συσκευασμένα (χύμα) και χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα
για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων και την αποφυγή ρύπανσης από διαρροή των
υλικών. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται για το σκοπό αυτό, να τα αποθηκεύουν προσωρινά
σε ειδικούς ανοιχτούς μεταλλικούς κάδους (containers), να λαμβάνουν μέτρα για την
επιμελή κάλυψη των υλικών, την αποφυγή διάχυσης υλικών ή αποβλήτων στο
περιβάλλον και την προστασία των πολιτών και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της
υπηρεσίας για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, όταν αυτά κρίνονται απαραίτητα.
β. Στην περίπτωση που παραμείνουν επί του πεζοδρομίου, για διάστημα μεγαλύτερο των
τριών ημερών, θεωρούνται

ότι

καταλαμβάνουν

δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι

υπεύθυνοι υποχρεούται στην καταβολή ειδικού τέλους, καθώς επίσης και του σχετικού
προστίμου που προβλέπεται στο άρθρο 32 του παρόντος.
γ. Στην περίπτωση που αυτά απορρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα,
χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση, δρόμους, δάση εντός ή εκτός σχεδίου, κ.λ.π. γίνονται
σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Γι΄ αυτό
τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, πέραν
των προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία και τις ποινές που
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προβλέπει ο Ν.1892/90, ο Δήμος επιβάλλει τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 32
του παρόντος.
δ. Απαγορεύεται η ρίψη μπαζών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων στους κάδους
απορριμμάτων, καθώς και η ρύπανση πεζοδρομίων με χώματα, λάδια κ.λ.π.
4.Εγκαταλελειμμένα μέσα μεταφοράς, μηχανήματα ή τμήματά τους, κ.λ.π.
Όλα τα άχρηστα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2δ (αυτοκίνητα, οχήματα
κ.λ.π.) του παρόντος κανονισμού μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες τους σε
πιστοποιημένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων προς ανακύκλωση. Σε
αντίθετη περίπτωση, η στάθμευση τους (μακροχρόνια ή μη) θεωρείται κατάληψη
κοινόχρηστου χώρου και εφαρμόζονται οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις, ενώ παράλληλα
επιβάλλεται το σχετικό πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος Κανονισμού.
Ο εντοπισμός του εγκαταλελειμμένου οχήματος και η σύνταξη του σχετικού εγγράφου
πραγματοποιείται από τη Δημοτική Αστυνομία ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο. Τα
οχήματα χαρακτηρίζονται εγκαταλελειμμένα (ΟΤΚΖ) σύμφωνα με τις διατάξεις των: ΚΥΑ
1002901/67/Τ.&Ε.Φ/2002 (ΦΕΚ 57/Β/24-1-2002), ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/5-3-2004) και
ΥΑ 105136 (ΦΕΚ 907/Β/17-7-2004). Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος, από τον
εντοπισμό που ορίζεται από τη Νομοθεσία, επικολλάται στο όχημα αυτοκόλλητη ειδοποίηση,
ώστε να ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης του και να το απομακρύνει εντός 45 ημερών από την
ημερομηνία της ειδοποίησης. Σε αντίθετη περίπτωση περιέρχεται στην ιδιοκτησία του
Δήμου, ο οποίος ειδοποιεί την εταιρεία Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων, η οποία το
περισυλλέγει ως ΟΤΚΖ και το αποστέλλει προς ανακύκλωση.
5.Για τα απόβλητα Νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς (με εξαίρεση όσων
περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3β) οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι:
α) για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε αυτοπιεζόμενες κλειστές πρέσες
ή σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας (έλλειψη χώρου τοποθέτησης κ.λ.π.) σε
ειδικούς κάδους
β) για τον χαρακτηρισμό τους ως "απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη
τοξικά", με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, στους
σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες.
Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής
του παρόντος Κανονισμού, να παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της
αποκομιδής και τελικής διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων.
Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο.
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ΑΡΘΡΟ

10

-

Υποχρεώσεις

όσων

παράγουν

τοξικά

-

επικίνδυνα

απορρίμματα
1. Η ευθύνη για τη συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των τοξικών – επικίνδυνων
απορριμμάτων του άρθρου 3 παρ.3 ανήκει σ' αυτούς που τα παράγουν.
Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής τους να τα κρατούν
συσκευασμένα σε ειδικά προστατευμένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να μην τα
εναποθέτουν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Oι
υπεύθυνοι οφείλουν να προβαίνουν σε άμεση απομάκρυνσή τους με δικά τους μέσα.
2.Απαγορεύεται η ανάμειξη ειδικών και τοξικών-επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά
απορρίμματα και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά μέσα αποκομιδής από Νοσοκομεία
ή άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες. Oι υπεύθυνοι υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί από τα
αρμόδια όργανα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, να παρουσιάζουν κατά τους
ελέγχους αποδεικτικά της αποκομιδής και τελικής διάθεσης των ειδικών και τοξικώνεπικίνδυνων απορριμμάτων.
3.Για τη μη συμμόρφωση των υπευθύνων του παρόντος άρθρου, εκτός όσων προβλέπονται
από υγειονομικές ή άλλες διατάξεις, επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 32 του
παρόντος Κανονισμού.
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Κεφάλαιο

Δ:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΗΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 11 - Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση απορριμμάτων
1. Η μείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων είναι ένας από τους περιβαλλοντικούς
στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. To πλάνο είναι μέχρι το 2020 να διατίθενται σε
πιστοποιημένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων το 50% των
οικιακών απορριμμάτων σε κάθε χώρα-μέλος.
2. Στόχος του Δήμου είναι η μείωση του όγκου των απορριμμάτων πριν την τελική τους
διάθεση, ενθαρρύνοντας την προώθηση συστημάτων ανακύκλωσης, καθώς η υλοποίησή του
εξυπηρετεί δύο επιμέρους προτεραιότητες: την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση
του κόστους αποκομιδής και διάθεσης των αποβλήτων που συλλέγονται στην πόλη και στις
Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.
3. Ο στόχος της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων μπορεί να επιτευχθεί με την
ενθάρρυνση

της

ορθολογικής

διαχείρισης

και

αξιοποίησής

τους,

μέσω

της

επαναχρησιμοποίησης τμήματός τους, της συνεργασίας με τα πιστοποιημένα συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων, κ.λπ.
4. Η ορθολογική διαχείριση και η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των απορριμμάτων, υλικών
συσκευασίας και άλλων προϊόντων στοχεύει: α)Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων
και τη μείωση του συνολικού όγκου τους πριν από την τελική τους διάθεση β)Στην
επαναχρησιμοποίηση των υλικών και την ενθάρρυνση συνεργασιών με τα συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων, για διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και
αξιοποίησής τους γ) Στην ανάληψη ευθυνών για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από
τους οικονομικούς παράγοντες (δημόσιους και ιδιωτικούς) δ) Στην ανάδειξη του ρόλου των
χρηστών και των καταναλωτών ως βασικών παραγόντων, για την επίτευξη των παραπάνω
στόχων.
5.Ο Δήμος, σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, έχει τη δυνατότητα αυτοτελώς ή και
σε συνεργασία με άλλους φορείς να καταρτίζει και να υλοποιεί προγράμματα συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης και διαλογής στην πηγή, καθώς και ανακύκλωσης.
6.Ο Δήμος διοργανώνει περιβαλλοντικές εκδηλώσεις και εκδίδει φυλλάδια περιβαλλοντικού
περιεχομένου (περιβάλλον, καθαριότητα, ανακύκλωση, κ.λπ.) με στόχο τη διαμόρφωση
οικολογικής συνείδησης στους πολίτες. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται με φορείς του
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με πανεπιστήμια, με επιστημονικά ινστιτούτα, με οικολογικές
ομάδες, με Συνδέσμους Δήμων που προστατεύουν το περιβάλλον, με άλλους

φορείς της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σχολεία και με άλλους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς.
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ΑΡΘΡΟ 12 - Προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων
1. Ο Δήμος εκτελεί πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων σε συνεργασία με
εγκεκριμένα συστήματα. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, ο Δήμος
αναπτύσσει διαρκώς συνεργασίες με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης, με
διάφορες κοινωνικές ομάδες, με οικολογικές κινήσεις, με τις μαθητικές και εκπαιδευτικές
κοινότητες και άλλους φορείς.
2. Στο Δήμο Αγίου Νικολάου υπάρχουν τα παρακάτω προγράμματα εναλλακτικής
διαχείρισης:
α) Σύστημα μπλε κάδων όπου συλλέγονται οι συσκευασίες από χαρτί,πλαστικό, αλουμίνιο,
λευκοσίδηρο χωρίς υπολείμματα και από εκεί οδηγούνται στο εγκεκριμένο σύστημα για
περαιτέρω αξιοποίηση.
β) Σύστημα μπλε κωδώνων όπου συλλέγονται γυάλινες συσκευασίες.
γ) Σε ειδικά επιλεγμένα σημεία εναπόθεσης σε κλειστούς ή κοινόχρηστους χώρους του
Δήμου

συλλέγονται

ηλεκτρικές

και

ηλεκτρονικές

συσκευές

ΑΗΗΕ

(ηλεκτρονικοί

υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, μηχανήματα φαξ, ραδιόφωνα κ.λπ.). Από τα σημεία
αυτά οδηγούνται στο εγκεκριμένο σύστημα για επεξεργασία. Παράλληλα, η Υπηρεσία
Καθαριότητας, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, δέχεται για ανακύκλωση μεγάλες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις, κ.λπ.), που
προέρχονται από κατοικίες και όχι από επαγγελματική χρήση.
δ) Σύστημα ειδικών κάδων ανακύκλωσης μπαταριών οικιακής χρήσης, που είναι
τοποθετημένοι σε δημοτικά κτήρια και τις σχολικές μονάδες, καθώς και σε καταστήματα,
σούπερ μάρκετ κ.λπ., όπου συλλέγονται μεταχειρισμένες μπαταρίες (στήλες οικιακού τύπου)
και από εκεί αποδίδονται στο εγκεκριμένο σύστημα για επεξεργασία.
ε) Σύστημα διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης
στ) Σύστημα ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων
ζ) Ο Δήμος προσπαθεί να αναπτύξει και άλλα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
απορριμμάτων. Στην περίπτωση ανεξέλεγκτης διάθεσης σοβαρών ποσοτήτων ελαστικών,
δύναται να υλοποιηθεί σύμβαση με εταιρεία εξειδικευμένη για την επεξεργασία τους.
η) Τα δημοτικά απόβλητα που προέρχονται από οχήματα, ελαστικά, καταλύτες αυτοκινήτων,
χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές υλικά εκσκαφών, απαγορεύεται να ρίπτονται σε δημοτικούς κάδους
και καθιερώνεται η υποχρέωση των υπευθύνων να μεριμνούν για την συλλογή, μεταφορά
και ανακύκλωσή τους, όπως αναλυτικά καθορίζεται από ειδικότερες διατάξεις σε εφαρμογή
του σχετικού Νόμου.
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ΑΡΘΡΟ

13

-

Συνεργασία

με

εγκεκριμένα

συστήματα

εναλλακτικής

διαχείρισης απορριμμάτων
1. Ανακύκλωση Συσκευασιών: To ΥΠΕΧΩΔΕ, με την υπ' αριθμόν 10645 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 391/2003), έχει εγκρίνει το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών (ΣΣΕΔΣ), που οργανώνει η Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
(ΕΕΑΑ) και αφορά στη συλλογή, στη μεταφορά, στην επαναχρησιμοποίηση και στην
αξιοποίηση των αποβλήτων των συσκευασιών. Οι συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό,
αλουμίνιο, λευκοσίδηρο χωρίς υπολείμματα, καθώς και έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά,
βιβλία) πρέπει να εναποτίθενται στους ειδικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών, οι
οποίοι φέρουν την σήμανση «ανακύκλωση συσκευασιών», καθαρές από το περιεχόμενό
τους, χύμα και όχι συσκευασμένες. To γυαλί συλλέγεται χωριστά σε ειδικούς κάδους, τους
κώδωνες. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις (σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα κ.λπ.), που ο
όγκος των ανακυκλώσιμων υλικών τους είναι μεγάλος, πρέπει να ελαχιστοποιούν τον όγκο
τους, πριν τα υλικά αυτά οδηγηθούν για ανακύκλωση. Τα χαρτοκιβώτια και παρεμφερή
χάρτινα υλικά συσκευασίας εμπορευμάτων, εφόσον δεν αποδίδονται απευθείας σε τρίτους,
θα πρέπει να απαλλάσσονται από ξένες προσμίξεις (νάιλον, σακούλες, φελιζόλ, αφρολέξ
κ.λ.π.), να συσκευάζονται σε δέσμη συμπιεσμένων πακέτων και να δένονται, έτσι ώστε να
καταλαμβάνουν τον μικρότερο δυνατό όγκο και να προκαλούν την μικρότερη δυνατή
αισθητική

ενόχληση,

όταν

εκτεθούν

προς

αποκομιδή.

Για

μεγάλες

ποσότητες

ανακυκλώσιμων υλικών θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
2.Ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού:

Σύμφωνα με τα

Προεδρικά Διατάγματα υπ' αριθμόν 117 (ΦΕΚ Α' 82/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και

ηλεκτρονικού

εξοπλισμού» και υπ' αριθμόν 15 (ΦΕΚ Α' 12/06) «Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος
υπ' αριθμόν 117 (ΦΕΚ Α' 82/04), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108
«για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», καθώς και με την υπ' αριθμόν 105134/ΦΕΚ 905/04
υπουργική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, εγκρίθηκαν τα Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής
Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού

Εξοπλισμού

«Ανακύκλωση

Συσκευών ΑΕ» και το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φωτιστικών Ειδών και
Λαμπτήρων «Φωτοκύκλωση ΑΕ». Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
καθώς και τα φωτιστικά είδη και λαμπτήρες δεν πρέπει να απορρίπτονται στους κοινούς
κάδους απορριμμάτων του Δήμου, ούτε να απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε οικόπεδα και
κοινόχρηστους χώρους. Θα πρέπει να παραδίδονται στους εμπόρους αυτού του εξοπλισμού
ή να τοποθετούνται στα ειδικά κοντέινερ που υπάρχουν στο Δήμο. Οι ενδιαφερόμενοι
οφείλουν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για την
παραλαβή τους μόνο εφόσον προέρχονται από κατοικίες και όχι από επαγγελματική χρήση.
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3.Ανακύκλωση Μπαταριών: Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμόν 115 (ΦΕΚ
Α' 80/04) «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες
επικίνδυνες ουσίες.

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των

χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» και με την υπ' αριθμόν
106155/ΦΕΚ 1056/04 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, εγκρίθηκε το Σύστημα
Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών
(ΣΣΕΔΦΗΣΣ) και εν συντομία (ΑΦΗΣ). Οι φορητές ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες)
συλλέγονται σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης μπαταριών, που υπάρχουν σε δημοτικά
κτίρια και σχολεία του Δήμου. Όποιος πολίτης-καταστηματάρχης επιθυμεί κάδο για τη
συλλογή

των μπαταριών μπορεί να απευθυνθεί προς ενημέρωση στο αρμόδιο Τμήμα

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
4.Ανακύκλωση Ελαστικών: Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμόν 109 (ΦΕΚ
Α'

75/04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων

ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους» και με την υπ'
αριθμόν 106157/ΦΕΚ 1145/04 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, εγκρίθηκε το Σύστημα
Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Παλαιών Ελαστικών «Eco-Elastika». Oι ιδιοκτήτες των
συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, οι διακινητές και οι πωλητές ελαστικών, όπου γίνεται
και η αλλαγή των παλαιών ελαστικών στα οχήματα, καθώς και τα καταστήματα εμπορίας
μοτοσικλετών, οφείλουν να εντάσσονται στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών,
ώστε να οδηγούνται τα παλαιά τους ελαστικά σε κάποιο πιστοποιημένο Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης. Οι διακινητές και οι τελικοί πωλητές ελαστικών υποχρεώνονται
να διακινούν ελαστικά, τα οποία ανήκουν σε κάποιο πιστοποιημένο σύστημα. Οι αγοραστές
αφήνουν τα παλαιά ελαστικά προς διάθεση και ανακύκλωση στους πωλητές.
5.Ανακύκλωση Αυτοκινήτων: Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμόν 116 (ΦΕΚ
Α' 81/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο
τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους

και των

απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων» και με την υπ' αριθμόν 105136/ΦΕΚ Β'
907/04

Υπουργική

Απόφαση

του

ΥΠΕΧΩΔΕ,

εγκρίθηκε

το

Σύστημα

Συλλογικής

Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ). Oι ιδιοκτήτες παλαιών αυτοκινήτων
που έχουν αποφασίσει να μην τα ξαναχρησιμοποιήσουν και επιθυμούν να καταθέσουν
μόνιμα τις πινακίδες τους, ώστε να μην επιβαρύνονται άλλο με τα διάφορα κόστη (τέλη
κυκλοφορίας, ασφάλεια, κ.λπ.), είναι υποχρεωμένοι μόνοι τους να παραδίδουν τα οχήματά
τους σε κάποιο πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης και να λαμβάνουν
βεβαίωση παραλαβής. Η παράδοση των παλαιών αυτοκινήτων ολοκληρώνεται με την έκδοση
του πιστοποιητικού καταστροφής, το οποίο αποτελεί το μόνο νόμιμο έγγραφο για την
αποταξινόμηση του οχήματος.
6. Ανακύκλωση Ορυκτελαίων: Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμόν 82 (ΦΕΚ
Α' 64/04) «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων
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ορυκτελαίων. Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
λιπαντικών ελαίων», ορίζεται η διαδικασία για την επαναξιοποίηση των ορυκτελαίων. Oι
ιδιοκτήτες των συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, των πρατηρίων καυσίμων, κ.λπ., όπου
γίνεται και η αλλαγή των παλαιών λαδιών στα οχήματα, καθώς και αυτών που προορίζονται
για βιομηχανική χρήση, πρέπει να μεριμνούν, ώστε να οδηγούνται τα χρησιμοποιημένα
λιπαντικά έλαια σε κάποιο πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Oι διακινητές
και oι τελικοί πωλητές λιπαντικών λαδιών υποχρεώνονται να διακινούν λιπαντικά έλαια, τα
οποία είναι ενταγμένα σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
7. Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων: Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά
έλαια απαγορεύεται να

απορρίπτονται στο αποχετευτικό σύστημα ως υγρά απόβλητα,

καθώς δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα αποφράξεων στους αγωγούς και λειτουργίας των
ΒΙΟ.ΚΑ. Επίσης, απαγορεύεται η απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων. Oι ιδιοκτήτες
των εστιατορίων, ταχυφαγείων, ταβερνών κ.λπ., θα πρέπει να μεριμνούν, ώστε αυτά να
οδηγούνται σε σχετικό πιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
8. Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών: Η
Ανταποδοτική Ανακύκλωση εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση 193471 (ΦΕΚ Β'
2711/08). Σύμφωνα με το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, θα δραστηριοποιείται
συμπληρωματικά στην εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών σε πανελλαδικό επίπεδο.
Στόχος του συστήματος είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ανταποδοτικής
ανακύκλωσης με τη χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας για την ανακύκλωση των
πλαστικών, μεταλλικών, γυάλινων συσκευασιών και χαρτιού-χαρτονιού, προσφέροντας
ανταποδοτικό κίνητρο στους καταναλωτές.
9. Σύστημα συλλογής ληγμένων φαρμάκων: Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση
ΔΥΓ3α/οικ 2464 (ΦΕΚ Β 11/10.01.2012), τα οικιακά φαρμακευτικά σκευάσματα και
υπολείμματα φαρμάκων οικιακής χρήσης απορρίπτονται στους ειδικούς πράσινους κάδους
που διαθέτουν τα Φαρμακεία σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και τον
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

ΑΡΘΡΟ 14 - Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την αξιοποίηση των
απορριμμάτων μέσω της εναλλακτικής διαχείρισής τους:
1. Στο Δήμο λειτουργεί πρόγραμμα ανακύκλωσης και όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να
συμβάλλουν σε αυτό και να συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις και τον τρόπο
συλλογής και απόρριψης των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο
άρθρο 3 παρ. 4.
2. Ο Δήμος υποχρεούται να προβεί: α) Στη γνωστοποίηση του προγράμματος ανακύκλωσης
προς τους κατοίκους μέσω της ιστοσελίδας του ή με ειδικά φυλλάδια, τακτές ανακοινώσεις
στα ΜΜΕ ή διαφημιστικά μηνύματα β) Στην ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νέων σε
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θέματα σχετικά με την ανακύκλωση. γ) Στην ενίσχυση και συνεργασία με εθελοντικές
ομάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί: α) Στην άμεση αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών
τα οποία είναι σε μεγάλες ποσότητες. Η αποκομιδή τους πραγματοποιείται κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με το Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Σε διαφορετική περίπτωση, και αν ο υπεύθυνος παραγωγός το
επιθυμεί, μπορεί να τα μεταφέρει μόνος του για διάθεση σε νόμιμο χώρο υποδοχής
αποβλήτων-ανακυκλώσιμων υλικών. β) Στην αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών, τα οποία
είναι αναμιγμένα με σκουπίδια και διάφορα άλλα υλικά όπως νάιλον, φελιζόλ κ.λπ. Οι
υπεύθυνοι παραγωγοί των αποβλήτων αυτών πρέπει να φροντίζουν να είναι καθαρά και
χωρίς άλλες προσμίξεις.
4.Όλοι oι κάτοικοι, επαγγελματίες ή επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με

τις

διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τις οδηγίες του Τμήματος Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης προκειμένου να υπάρξει αποδοτική λειτουργία των συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης που εφαρμόζει ο Δήμος.
5.Για οποιαδήποτε φθορά τελεσθείσα με δόλο σε κάδο οποιουδήποτε εφαρμοζόμενου
συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμός Καθαριότητας.
6.Στις επιχειρήσεις, στις οποίες οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
είναι σχετικά μεγάλες, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα
απορρίμματα να τα συμπιέζουν και να τα αποδίδουν στην Υπηρεσία Καθαριότητας, σύμφωνα
με το ισχύον πρόγραμμα συλλογής.
7.Τα χαρτοκιβώτια και τα παρεμφερή υλικά συσκευασίας εμπορευμάτων, όπως και τα λοιπά
είδη που μπορούν να αξιοποιηθούν για επαναξιοποίηση και ανακύκλωση, πρέπει να
σπάζονται και να συσκευάζονται σε στερεά δεμένα πακέτα, να καταλαμβάνουν το μικρότερο
δυνατό όγκο, να προκαλούν τη μικρότερη δυνατή αισθητική ενόχληση όταν εκτεθούν προς
αποκομιδή, να είναι απαλλαγμένα από σκουπίδια, νάιλον, φελιζόλ ή άλλα υλικά και να
τοποθετούνται μόνο μέσα στους μπλε κάδους (και όχι εκτός, ώστε να μη δημιουργούνται
προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες-καταστήματα), να μην τοποθετούνται σε κοινόχρηστους
χώρους και αν είναι μεγάλου όγκου να φυλάσσονται σε υπόγεια, ή ειδικούς αποθηκευτικούς
χώρους, κ.λ.π. και να τοποθετούνται στους μπλε κάδους όσο πιο κοντά γίνεται στην
προγραμματισμένη ώρα της συλλογής. Επίσης, oι γυάλινες συσκευασίες πρέπει να
τοποθετούνται εντός των ειδικών κάδων (κώδωνες).
8.Γενικά

τα

δημοτικά

απόβλητα που προέρχονται από οχήματα (ελαστικά, καταλύτες

αυτοκινήτων κ.λπ.), χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές,
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά εκσκαφών απαγορεύεται να απορρίπτονται σε
δημοτικούς κάδους και καθιερώνεται η υποχρέωση των υπευθύνων να μεριμνούν για τη
συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωσή τους, όπως αναλυτικά καθορίζεται από ειδικότερες
διατάξεις.
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Κεφάλαιο Ε: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 15 - Υποχρεώσεις πεζών
Η απόρριψη, από πεζούς καθ' οδό, άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών
μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης, δεν επιτρέπεται. Το
ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα,
παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π.) από περιπατητές, θαμώνες, κ.λ.π. Τα
παραπάνω

αντικείμενα

πρέπει

να

απορρίπτονται

στα

υπάρχοντα

καλάθια

μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων ή στους κάδους εναλλακτικής
διαχείρισης συσκευασιών, αν πρόκειται για ανακυκλώσιμα υλικά.

ΑΡΘΡΟ 16 - Υποχρεώσεις οδηγών
1. Απαγορεύεται η στάση ή η στάθμευση οχημάτων στις γωνίες δρόμων ή με τρόπο
που να εμποδίζουν την ελεύθερη προσπέλαση ή τους ελιγμούς των απορριμματοφόρων
για την προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων. Η στάθμευση των αυτοκινήτων
στους δρόμους πρέπει να
δυσχεραίνεται

η

γίνεται κατά τρόπον, ώστε να μην

αποκομιδή

των

απορριμμάτων.

εμποδίζεται ή

να

Απαγορεύεται η στάθμευση

αυτοκινήτων δίπλα από τον κάδο απορριμμάτων προς τη μεριά του δρόμου, που
εμποδίζει τη μετακίνηση του κάδου στο απορριμματοφόρο.
2. Η ρύπανση με λάδια, πετρέλαιο κ.λ.π και κάθε είδους υγρό από οχήματα που
εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους μπορεί να
προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και

τροχοφόρα

και

αποτελεί

παράβαση

του

παρόντος κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων πρέπει να φροντίζουν για την
καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να μεριμνούν για τον
καθαρισμό του χώρου όπως και οι ιδιώτες να μην ρυπαίνουν τους δρόμους. Σε έκτακτες
περιπτώσεις, όπως διαρροή μετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν
να ειδοποιούν αμέσως τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
3. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κλείσει ένα δρόμο χωρίς την άδεια της Δημοτικής
Αρχής.
4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση αντικειμένων (π.χ. γλάστρες, καθίσματα, τελάρα κ.λ.π.)
μπροστά από σπίτια ή καταστήματα για να μην παρεμποδίζεται το παρκάρισμα των
αυτοκινήτων.
5. Απαγορεύεται η μακροχρόνια στάθμευση σε κοινόχρηστους γενικά χώρους, πλατείες,
πεζοδρόμια κ.λ.π. άχρηστων ή μη οχημάτων, σκαφών ή άλλων μηχανημάτων.
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ΑΡΘΡΟ 17 - Υποχρεώσεις ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων
1. Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούται να μεριμνούν για τον
άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους ώστε να
μην προκαλείται ρύπανση από οσμές ή άλλες οχλήσεις.
2. Oι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται, κατά τη διάρκεια της
βόλτας τους, να έχουν ειδικές σακούλες και να περισυλλέγουν τα περιττώματα που
δημιουργούν τα κατοικίδια. Εάν κατά τον έλεγχό τους από τη δημοτική αστυνομία ή
άλλο εποπτεύον όργανο αποδειχθεί ότι οι ιδιοκτήτες δεν είναι εφοδιασμένοι με την
ειδική σακούλα, τους επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 32
του παρόντος Κανονισμού.
3. Τα νεκρά ζώα δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στους δρόμους ή να ρίπτονται στους
κάδους απορριμμάτων, αλλά με τη φροντίδα των ιδιοκτητών τους να ενταφιάζονται.
ΑΡΘΡΟ 18 - Υποχρεώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
1.Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία παρατηρείται παραγωγή
κάθε μορφής απορριμμάτων από την κατανάλωση ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο
φαγητό κ.λ.π.), οφείλουν να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων, αλλά και να
διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έμπροσθεν και περιβάλλοντα χώρο τους.
2.Τα κάθε είδους καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία παρατηρείται
μεγάλη παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών,
συσκευασιών κ.λπ.), οφείλουν να συσκευάζουν σε ανθεκτικούς σάκους τα ευπαθή
και δύσοσμα απόβλητα (κρέατα, ψάρια, υπολείμματα τροφών κ.λπ.), να κλείνουν
καλά τις σακούλες και να τα τοποθετούν στα ιδιόκτητα μέσα μηχανικής αποκομιδής,
μετά το τέλος
από

την

ωραρίου

λειτουργίας

προγραμματισμένη

τους

και

το

πολύ

μία

αποκομιδή.

Δεν

επιτρέπεται

η

ώρα

πριν

εναπόθεση

απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής
αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα.
3. Αν ο

όγκος των απορριμμάτων είναι μεγάλος

και δεν

καλύπτεται από τα

υπάρχοντα μέσα αποκομιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν, στα

πάσης φύσεως

απορρίμματα και υλικά συσκευασίας που τοποθετούν προς αποκομιδή, να έχουν
προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους.
4. Oι κάθε είδους επιχειρήσεις μαζικής εστίασης απαιτείται να συμβληθούν με
αδειοδοτημένο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συλλογέα/μεταφορέα
χρησιμοποιούμενων λιπών και ελαίων, στον οποίο θα παραδίνουν τα λίπη και τα
έλαια που έχουν συλλέξει στην κουζίνα τους.
5. Απαγορεύεται η απόρριψη ζωικών αποβλήτων μέσα στους κάδους συλλογής των
οικιακών απορριμμάτων και γενικότερα στο περιβάλλον, ασχέτως της ποσότητας
αυτών. Οι νομείς ή οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που παράγουν ζωικά υποπροϊόντα
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στο

χώρο

τους

κατά

την

εκτέλεση

της

δραστηριότητας

τους

(σφαγεία,

πτηνοσφαγεία, αλλαντοποιεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αντίστοιχα τμήματα
υπεραγορών κ.α.), που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (π.χ.
υπολείμματα κρέατος, οστά κλπ), οφείλουν να τα διαθέτουν σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΠΔ 211/ 5-10-2006, άρθρο 11, και τον κανονισμό 1069/2009/ΕΚ,
όπως αυτός ισχύει σήμερα και να τα διαχειρίζονται με ιδία μέσα, όπως π.χ,. μεταξύ
άλλων, ειδικούς κάδους χρώματος πράσινου που φέρουν τη σήμανση «ακατάλληλα
για

ανθρώπινη

κατανάλωση».

Την

απόρριψή

τους

αναλαμβάνουν

ειδικά

αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής μεταφοράς, οδηγώντας τα σε κατάλληλες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
6. Αν στην περιοχή εφαρμοστεί ξεχωριστό ρεύμα διαλογής στην πηγή, οι υπεύθυνοι
των παραπάνω καταστημάτων υποχρεούνται να τοποθετούν ξεχωριστά μέσα για
κάθε είδος.

ΑΡΘΡΟ

19

-

Καθαριότητα

δημοτικών

και

κοινόχρηστων

χώρων

χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας δημοτικούς και κοινόχρηστους
χώρους όπως περίπτερα, καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και
συναφή καταστήματα, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς, με ίδια
μέσα και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων ανεξάρτητα από το χρόνο
καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται τα
προβλεπόμενα από το άρθρο 32 του παρόντος πρόστιμα.

ΑΡΘΡΟ 20 - Καθαριότητα αγορών και λαϊκών αγορών
1.Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στο Δήμο (στεγασμένες ή μη, λαϊκές
αγορές κ.λ.π.), καθώς επίσης πλανόδιοι μικροπωλητές, ιδιοκτήτες καντινών (μόνιμων ή
αυτοκινούμενων) και ιδιοκτήτες περιπτέρων, οφείλουν να διατηρούν τον περιβάλλοντα
χώρο πάντοτε καθαρό και να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους
και να τους μεταφέρουν στους κοντινότερους κάδους του Δήμου. Ειδικά για τις λαϊκές
αγορές υποχρεούνται, αφού τα συσκευάσουν, να τα αφήσουν στην άκρη του πάγκου τους.
Αν δεν τηρούν τα παραπάνω ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας
τα έξοδα στους υπευθύνους.
2.Για την τήρηση της καθαριότητας, κατά την ώρα που λειτουργούν οι λαϊκές αγορές (από
την έναρξη μέχρι την λήξη της λειτουργίας τους), υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές
(επαγγελματίες, παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις), έστω και αν
αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται
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αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές. Oι ίδιοι οφείλουν να μεριμνούν, ώστε να απομακρύνουν
τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα στο
προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, καθώς η παραμονή των
πωλητών

ή των

υπαλλήλων τους,

μετά το πέρας του

νομίμου

ωραρίου, θεωρείται

αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
3. Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στον Δήμο οφείλουν:
α) Να διατηρούν το χώρο των πάγκων τους καθώς και το γύρω από αυτούς χώρο πάντοτε
καθαρό, αλλά και να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των
ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδειά τους.
β) Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κάδους ή καλά κλεισμένες
σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
γ) Να μη ρυπαίνουν με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών και ειδών
που αλλοιώνονται εύκολα, καθώς και ειδών συσκευασίας.
δ) Να διευκολύνουν την Υπηρεσία Καθαριότητας στην αποκομιδή των απορριμμάτων και τον
γενικό καθαρισμό των λαϊκών αγορών, συμμορφούμενοι με τον παρόντα Κανονισμό
Καθαριότητας, και να μην παρακωλύουν, με οποιοδήποτε τρόπο, την εκτέλεση του έργου
της.

ΑΡΘΡΟ 21

-

Καθαριότητα

δημοσίων

και

δημοτικών

χώρων

που

χρησιμοποιούνται για ιδιωτικές εκδηλώσεις.
1. Η Καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από
διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι
οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που τους διατίθενται καθαρούς, κατά την
διάρκεια των εκδηλώσεων, και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, μετά το πέρας των
εκδηλώσεων, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν.
2. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των
εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με την αρμόδια υπηρεσία
Καθαριότητας του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση, τα απορρίμματα, πρέπει να αποθηκεύονται
προσωρινά σε μέσα μηχανικής αποκομιδής ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα
και να τα τοποθετούν σε σημείο που θα τους υποδείξει η υπηρεσία καθαριότητας.

ΑΡΘΡΟ 22 - Υπαίθρια αποθήκευση υλικών
1.Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη υλικών συσκευασίας,
εμπορευμάτων, κ.λ.π. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από το διασκορπισμό
των υλικών αυτών στο περιβάλλον.
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Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του
κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαξη των παραπάνω
υλικών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα
(κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κ.λ.π.) που πρέπει να λάβει ο αιτών, ώστε να
αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους.
2. Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων
προκληθεί

ρύπανση

των

κοινόχρηστων

χώρων,

ο

Δήμος,

πέραν

των

προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλει στους
υπεύθυνους και τα προβλεπόμενα από το άρθρο 32

του παρόντος πρόστιμα,

ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης.

ΑΡΘΡΟ 23 - Ρύπανση από διαφημίσεις, κ.λ.π.
1. Απαγορεύεται η αυθαίρετη τοποθέτηση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών, πινακίδων
ή εντύπων σε στύλους και υποσταθμούς κοινής ωφελείας, σε τοίχους, σε σηματοδότες, σε
κάδους και σε άλλα σημεία του Δήμου. Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν τον αριθμό
των διαφημιστικών τεμαχίων που θα διαθέτουν και να εκδίδουν σχετική άδεια από το
αρμόδιο γραφείο της Οικονομικής υπηρεσίας, καταβάλλοντας το ανάλογο τέλος. Η
αφισοκόλληση θα γίνεται μόνο στους ειδικούς χώρους που έχουν καθοριστεί από την
Δημοτική Αρχή και θα τηρούνται επακριβώς οι όροι και οι διατάξεις, οι σχετικοί με την
αποφυγή της ρύπανσης του Δήμου. Επίσης, οι διαφημιζόμενοι θα καταθέτουν ανάλογη
εγγύηση, η οποία θα επιστρέφεται μετά την απορρύπανση, η οποία πρέπει να γίνεται εντός
επτά (7) ημερών.
2.Απαγορεύεται η αυθαίρετη ρίψη πάσης φύσεως φυλλαδίων και διαφημιστικών εντύπων.
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως το θέμα των διαφημιστικών φυλλαδίων, τα οποία προκαλούν
σημαντική ρύπανση.
3.Απαγορεύεται επίσης αυστηρά η επικόλληση και η αναγραφή διαφημίσεων, συνθημάτων,
graffiti κ.λ.π. επί των οδών, πεζοδρομίων, τοίχων, πλατειών, μνημείων, κάδων, πινακίδων
του Κ.Ο.Κ., ενημερωτικών πινακίδων κ.λ.π.
4.Απαγορεύεται

η

τοποθέτηση

διαφημιστικών

γιγαντοαφισών

και

αεροπανό

σε

κοινόχρηστους χώρους.
5.Οι αγγελίες κηδειών και μνημοσύνων επιτρέπονται μόνο στους ειδικούς χώρους που έχει
ορίσει η Δημοτική Αρχή.
6.Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε κατοικημένες περιοχές ενδεικτικών πινακίδων που
προσδιορίζουν τη θέση ή τη διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστημάτων. Σε ειδικές
περιπτώσεις, όταν πρόκειται για καταστήματα που πωλούν είδη ή παρέχουν υπηρεσίες
άμεσης ανάγκης, ιδίως φαρμακεία, κέντρα υγείας και νοσοκομεία, η τοποθέτηση ενδεικτικών
πινακίδων μπορεί να επιτραπεί, μετά από προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
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ή του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν κατά νόμο δεν μπορεί να επιληφθεί η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής.
7.Σε κάθε περίπτωση παράβασης, η δαπάνη (πλέον του σχετικού προστίμου) για την
απορρύπανση από τις διαφημίσεις, αφίσες αεροπανό, συνθήματα κ.λ.π βαρύνει αποκλειστικά
τον διαφημιζόμενο.
8.Απαγορεύεται η διαφήμιση με μεγαφωνικές εγκαταστάσεις.
ΑΡΘΡΟ 24 - Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων
α. Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου πρέπει να
έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με τέντα ή συσκευασμένο με τέτοιο τρόπο που να
εμποδίζεται ο διασκορπισμός κατά τη φορτοεκφόρτωση ή μεταφορά του. Οι κύριοι, νομείς ή
κάτοχοι οχημάτων μεταφοράς ρευστού φορτίου πρέπει αντίστοιχα να φροντίζουν για τη
στεγανότητα των δεξαμενών τους, ώστε να αποκλείουν τη διαρροή φορτίου κατά τη
φορτοεκφόρτωση ή μεταφορά του. Για όσα φορτηγά δεν έχουν προστατευμένο το φορτίο
τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρροή ή διασπορά υλικών στο δρόμο, καθώς και για τα
επαγγελματικά αυτοκίνητα που αφήνουν αντικείμενα ή μπάζα στους δρόμους, εφαρμόζεται η
ισχύουσα νομοθεσία.
β. Τα απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά τη φορτοεκφόρτωση
εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας με ευθύνη
των κυρίων, νομέων ή κατόχων των οχημάτων μεταφοράς. Στην περίπτωση αμέλειας, η
καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται στον
υπεύθυνο, μαζί με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 32 του παρόντος πρόστιμα.

ΑΡΘΡΟ 25 - Καθαριότητα οδών και πεζοδρομίων
1.Για τον καθαρισμό των οδών όπου είναι παρκαρισμένα (όχι εγκαταλελειμμένα) οχήματα,
ο Δήμος θα ενημερώνει δύο ημέρες νωρίτερα, ώστε να μην παρκάρουν οχήματα για 3 - 4
ώρες προκειμένου να σαρωθεί η οδός την συγκεκριμένη ημέρα.
2.Oι υπεύθυνοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού, οφείλουν να
μεριμνούν για τη συχνή καθαριότητα των πεζοδρομίων τους και να μεριμνούν για τον
καθαρισμό άγριων χόρτων που τυχόν φύονται σε αυτά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι λόγω της
ανάγκης πρόληψης πυρκαγιάς.
3.Οι ιδιοκτήτες κάθε είδους οχημάτων απαγορεύεται να πλένουν τα οχήματα τους στους
κεντρικούς δρόμους και τις πλατείες, ενώ απαγορεύεται και η διαρροή υδάτων με
απορρυπαντικά ή άλλες ουσίες που δημιουργούν αφρό στο δρόμο, από οχήματα που
πλένονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους ή από καθαρισμούς βεραντών, αυλών και
άλλων υπαίθριων χώρων.
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4.Η ρύπανση των οδών με λάδια από κάθε είδους οχήματα μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα
σε πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού.
5. Εκτέλεση έργων από οργανισμούς κοινής ωφέλειας.
Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από οργανισμό κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ,
ΔΕΥΑΑΝ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου, ή νέων παροχών, επιβάλλεται η τήρηση των
διατάξεων που προβλέπεται από τους Νόμους περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων (σημάνσεις
κ.λ.π.). Οι παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται όμως, αμέσως μετά την εκτέλεση των
σχετικών εργασιών και αυθημερόν, να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά
άχρηστα υλικά, να επαναφέρουν τα πράγματα στην προτέρα τους

κατάσταση και να

παραδώσουν το χώρο επιμελώς καθαρισμένο. Οι ίδιοι οι οργανισμοί υποχρεούνται στο
κατάβρεγμα των αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφών. Στην αντίθετη περίπτωση
επιβάλλονται πρόστιμα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 26 - Καθαριότητα μνημείων, δημοσίων κτιρίων, αγαλμάτων και
αστικού εξοπλισμού.
1. Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, τα αγάλματα, μνημεία και κάθε χώρος
ή αρχιτεκτονικό στοιχείο που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό κάλος
ή την ιστορική του αξία, πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση και η φθορά μνημείων,
αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημόσιων χώρων και κτιρίων αποτελεί
παράβαση και επισύρει πρόστιμα ανάλογα με την έκταση της παράβασης. Στους παραβάτες,
πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές θα
προκύπτουν κάθε φορά.
2. Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις
λεωφορείων, πινακίδες κτλ.), καθώς και το φυτικό υλικό και πράσινο των κοινόχρηστων
χώρων, πρέπει να διατηρούνται καθαρά, ώστε να ανταποκρίνονται στον σκοπό τους, που
είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, και να μην αποτελούν εστία μόλυνσης ή
αισθητικής υποβάθμισης της πόλης. Η ρύπανση ή η φθορά των στοιχείων αστικού
εξοπλισμού και φυτικού υλικού και πρασίνου της πόλης αποτελεί παράβαση και επισύρει
κάθε φορά πρόστιμο. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες
αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά.
3. Οι πολίτες οφείλουν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις των δημοτικών αφοδευτηρίων
με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο και σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής. Για κάθε κλοπή
ή καταστροφή υλικών ή εξοπλισμού των εγκαταστάσεων αυτών επιβάλλεται το σχετικό
πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος Κανονισμού.
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ΑΡΘΡΟ 27 - Οικοδομικές εργασίες
1.Για λόγους καθαριότητας αλλά και για λόγους δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας, ο Δήμος
έχει καταρτίσει ιδιαίτερο κανονισμό τέλεσης οικοδομικών εργασιών, με τον οποίο οφείλουν
να συμμορφώνονται όλοι οι υπεύθυνοι τέλεσης οικοδομικών εργασιών μέσα στα όρια του
Δήμου.
2.Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος.
Επίσης, πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία
και, σε περίπτωση καταλήψεως του πεζοδρομίου ή οδοστρώματος, πρέπει να λαμβάνονται
μέτρα για την προστασία των πεζών και των οχημάτων. Υποχρεωτική είναι και η κάλυψη της
πρόσοψης του κτιρίου.
3.Για την κατάληψη πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, με σκοπό την
εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, χορηγείται από το Δήμο ειδική άδεια για προκαθορισμένο
χώρο και χρόνο και ισχύει ο Κανονισμός χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων. Τα οικοδομικά υλικά
και τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πρέπει οπωσδήποτε να
αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς ανοιχτούς μεταλλικούς κάδους (containers) και να
απομακρύνονται με ευθύνη και δαπάνη του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον
οποίο προέρχονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές
διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Ελαφρά υλικά που
παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κ.λ.π ) θα πρέπει να
καταβρέχονται συχνά. Το κατάβρεγμα είναι απαραίτητο και κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων
ή εκσκαφών. Μπάζα επί κοινοχρήστων χώρων, που παραμένουν πλέον του τριημέρου,
θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος. Επιπλέον,
απομακρύνονται από το Δήμο, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη και τα πρόστιμα που
προβλέπονται στο άρθρο 32 του παρόντος Κανονισμού.
Τα ειδικά μεταλλικά container, που τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο ή στο οδόστρωμα, ύστερα
από άδεια του Δήμου, θα πρέπει να αποκομίζονται από τις εταιρίες που τις ενοικιάζουν πριν
ξεχειλίσουν και δημιουργήσουν πρόβλημα καθαριότητας.
4.Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών
εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα
δε περιφράγματα, για τον ίδιο λόγο, πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους
λόγους, επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση
ασπροκόκκινης ταινίας, όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος. Η σήμανση κατά την
νύκτα πρέπει να είναι φωτεινή.
5.Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος (κατά τη διάρκεια τοποθέτησης ή παραμονής του
μέσου) είτε με άδεια από το Δήμο είτε χωρίς άδεια αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο κύριος,
ο κάτοχος, ο μισθωτής ή εκμισθωτής του μέσου. Αν επηρεάζεται η κυκλοφορία οχημάτων
οφείλει να ενημερώνει την Τροχαία και σε περίπτωση που παρακωλύει την κίνηση πεζών να
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα διευκόλυνσης στην κίνησή τους με ασφαλή τρόπο.

31
6.Οι μάντρες οικοδομικών υλικών, που βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών,
υποχρεούνται στη συχνή κατάβρεξη του χώρου τους, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, και
στην προστασία των υλικών για τυχόν διασκορπισμό τους από τον άνεμο στη γύρω περιοχή.
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Κεφάλαιο ΣΤ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 28 - Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη)
Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργατικών πολυκατοικιών, εργοστασίων και
επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη (πάρκινγκ, πρασιές, παλαιές οικίες κ.λ.π.), καθώς και τα
εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως ή εντός
οικισμών, πρέπει να διατηρούνται καθαρά με τη φροντίδα των υπεύθυνων και με κάθε
πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Επίσης πρέπει να
διατηρούν καλαίσθητη, βαμμένη και ευπρεπή πρόσοψη. Σε περίπτωση αδιαφορίας και
ύστερα από σχετικές συστάσεις και έγγραφη ειδοποίηση, μετά από αυτοψία της αρμόδιας
Υγειονομικής Υπηρεσίας ή εντολή Εισαγγελέα, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει
καθαρίζοντας και βάφοντας το χώρο και καταλογίζοντας τα έξοδα (εργασία και υλικά) και το
πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 32 του παρόντος στους υπεύθυνους.

ΑΡΘΡΟ 29 - Καθαριότητα οικοπέδων
Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων οφείλουν να τα διατηρούν
πάντοτε ελεύθερα από ξερά χόρτα, απορρίμματα και τυχόν εύφλεκτα υλικά, ακόμη και όταν
προέρχονται από τρίτους, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και
διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και να
προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση.
Αν οι υπεύθυνοι αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις και έγγραφη ειδοποίηση, ο
Δήμος έχει το δικαίωμα να προχωρήσει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό του οικοπέδου
σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.1 περίπτ. 26 εδάφ.β΄του Ν.3852/2010 (Α΄87):
α) Επιβάλλοντας πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου
β) Βεβαιώνοντας εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό.
Το κόστος καθαρισμού των οικοπέδων είναι 250 ευρώ ανά φορτηγό χωρητικότητας περίπου
δέκα (10) κυβικών μέτρων (χρησιμοποιώντας ένα ανοιχτό φορτηγό, έναν φορτωτή με τον
χειριστή του, 2 εργάτες Καθαριότητας και έναν οδηγό, με πληρότητα οχήματος 100 %).
και
γ) Υποβάλλοντας μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
Απαγορεύεται η υπαίθρια καύση κλαδιών και χόρτων κατά τους μήνες Μάιο έως και
Οκτώβριο ή όπως αλλιώς ορισθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα πυροσβεστική διάταξη κάθε
έτους. Τους υπόλοιπους μήνες επιτρέπεται, εφόσον έχει ληφθεί μέριμνα προστασίας από
πυρκαγιά (συνεχής παρακολούθηση, νερό σε ετοιμότητα, επιλογή μέρας άπνοιας κ.λπ.).
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ΑΡΘΡΟ 30 - Ειδικές απαγορευτικές Διατάξεις
Εντός των ορίων του Δήμου απαγορεύεται:
Η διαμόρφωση χώρων ως χωματερή ή χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων οιασδήποτε
μορφής και σύστασης σε ανοικτούς, έστω και ιδιόκτητους χώρους.
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Κεφάλαιο Ζ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 31 - Όργανα και επιτροπές εφαρμογής του Κανονισμού
Καθαριότητας – Θεσμικό Πλαίσιο
Α. Επιτροπή χωροθέτησης κάδων.
Η Επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από
τους εξής:
1. Αντιδήμαρχος καθαριότητας ως Πρόεδρος
2. Προϊστάμενος του Τμήματος Καθαριότητας - Ανακύκλωσης του Δήμου
3. Προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας
4. Εκπρόσωπος της Τροχαίας
5. Επόπτης Καθαριότητας
6. Αρμόδιος Οδηγός απορριμματοφόρου ανάλογα με τη διαδρομή.
Η επιτροπή, όταν το κρίνει απαραίτητο, θα ζητά τη γνώμη αρμόδιων Υπηρεσιών
(Δ/νση Υγείας κτλ), καθώς και των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας στη λήψη αποφάσεων, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Για τη χωροθέτηση λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του Άρθρου 33.
Αιτήσεις με πλήρη στοιχεία για αλλαγή της θέσης των κάδων θα κατατίθενται στο
πρωτόκολλο του Δήμου Αγίου Νικολάου και θα εξετάζονται από την παραπάνω
επιτροπή. Αίτηση που θα κατατίθεται διαφορετικά, δεν θα γίνεται δεκτή.
Β. Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών
Η Επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για εξέταση θεμάτων
και υποθέσεων που αφορούν τον παρόντα Κανονισμό και αποτελείται από τους εξής:
1. Αντιδήμαρχος καθαριότητος ως Πρόεδρος
2. Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου
3. Προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας.
4. Επόπτης καθαριότητας
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5. Ένας Δημότης κατά προτίμηση μέλος Περιβαλλοντικού Συλλόγου
6. Ένας εκπρόσωπος της μειοψηφίας
Σε περίπτωση ισοψηφίας στη λήψη αποφάσεων, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών συνεδριάζει (με απαρτία) εφ’ όσον αυτό είναι
αναγκαίο την πρώτη εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου.
Στην εξέταση του αιτήματος μπορεί να παρευρίσκεται ο ενδιαφερόμενος ή
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του για να εκθέσει την υπόθεσή του, σε περίπτωση
δε απουσίας του, η υπόθεση εξετάζεται ερήμην.
Γ. Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των διατάξεων και την επιβολή
προστίμων:
του παρόντος Κανονισμού είναι το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας Αγίου
Νικολάου και οι Επόπτες Καθαριότητας. Αντίστοιχα καθήκοντα μπορεί να ανατίθενται
με Απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και στον Προϊστάμενο της Δ/νσης
Περιβάλλοντος, του Τμήματος Καθαριότητας-Ανακύκλωσης καθώς και στους
Επιστάτες της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Οι παραπάνω, κατά την επιβολή των
κυρώσεων, οφείλουν να επιδεικνύουν την Απόφαση αυτή με τα στοιχεία τους,
εφόσον τους ζητηθεί από τον παραβάτη που είναι παρών κατά την διαπίστωση της
παράβασης.
Τα όργανα αυτά υποχρεούνται να εφαρμόζουν με συνέπεια τα προβλεπόμενα στον
παρόντα Κανονισμό.
Δ. Ενστάσεις-Προσφυγές.
Οι παραβάτες, στους οποίους έχει επιβληθεί κύρωση, έχουν την δυνατότητα να
προσφύγουν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα επιβολής της
κύρωσης, με έγγραφη αιτιολογημένη αίτησή τους, στην Επιτροπή Επίλυσης
Διαφορών. Η αίτηση με πλήρη στοιχεία θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου
Αγίου Νικολάου. Αίτηση που θα κατατίθεται διαφορετικά, δεν θα γίνεται δεκτή.
Ε. Θεσμικό – Νομικό Πλαίσιο του Παρόντος Κανονισμού
•

Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας (Ν. 3463 /2006 άρθρο 75,76,79 )

•

Άρθρα 420 (παραβάσεις διατάξεων για τους δρόμους), 427 (για την
καθαριότητα), 428 (ρύπανση), 434 (παράβαση οικοδομικών διατάξεων), 459
(παράβαση αστυνομικών διατάξεων), του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ.)
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•

Π.Δ.

23/2002

«Αρμοδιότητες,

σύστημα

πρόσληψης,

δικαιώματα

και

υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας»
•

Κ.Υ.Α. ( Κοινή Υπουργική Απόφαση ) 50910/2727/22-12-2003 ( ΦΕΚ
1909/Β ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων»

•

Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ Β΄1016/97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών
και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»

•

Κ.Υ.Α. 72751/3054/1986 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των τοξικών και
επικινδύνων αποβλήτων»

•

Κ.Υ.Α. 19396/1546/1997 (ΦΕΚ Β΄604/97) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
των επικινδύνων αποβλήτων»

•

Κ.Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών
αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες»

•

Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων»

•

Ν.1892/1990 (άρθρο 119 – απαγόρευση ρίψεως υλικών ή απορριμμάτων σε
δάση και δασικές εκτάσεις)

•

Ν. 1828/1989 (άρθρο 26 παρ. 9)

•

Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160/Β6) «Για την προστασία του περιβάλλοντος»

•

Ν. 1080/1980 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της
περί των προσόδων των ΟΤΑ νομοθεσίας κ.λ.π.»

•

Ν.Δ. 318/1969 «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων
και Κοινοτήτων»

•

Β.Δ. 24.9/20.10.1958 «Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»

•

Π.Δ. 27/1999 «περί κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας»

•

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ)

•

Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α 191/03) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς
και άλλες διατάξεις»
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ΑΡΘΡΟ 32 - Πρόστιμα
Καθορίζει το ύψος προστίμων, τα οποία θα επιβάλλονται κατά περίπτωση
και θα πληρώνονται στο Ταμείο του Δήμου ως κάτωθι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Α /Α

1

Τοποθέτηση

απορριμμάτων

έξω

από

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
κάδους

ή

εναπόθεση μέσα στους κάδους μη επικίνδυνων, μη
τοξικών

απορριμμάτων

χωρίς

την

κατάλληλη

50 €/τεμάχιο
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

συσκευασία (άρθρο 7-1,7-4,7-5).

2

Εγκατάλειψη τοξικών απορριμμάτων - λυμάτων που

300 €

δεν μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου (άρθρο

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

3-3).

3

Μετακίνηση κάδων σε άλλο σημείο από το καθορισμένο

100 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

από την υπηρεσία του Δήμου(άρθρο 7-2).

4

Παρεμπόδιση τοποθέτησης κάδων, προστατευτικών
μέσων,

αυθαίρετη

αφαίρεση

κάδων

και

100 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

προστατευτικών «Π», φθορά των παραπάνω μέσων,
αποκλεισμός κάδων, μόνιμο ή προσωρινό κλείσιμο των
εσοχών που προορίζονται για τις θέσεις των κάδων,
στάθμευση οχήματος μπροστά σε κάδο, παρεμπόδιση
προσέγγισης ή διέλευσης απορριμματοφόρου (άρθρο
7-3, 16-1).

5

Ρίψη

των

σάκων

σκουπιδιών

στους

κάδους

εξ

αποστάσεως ή από οποιοδήποτε ύψος (άρθρο 7-4)

6

Έλλειψη

συμπιεστών

απορριμμάτων

και

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

λοιπών

αντικειμένων στα μεγάλα καταστήματα (άρθρο 7-6).

7

Έλλειψη

κάδων

απορριμματοφόρα

απορριμμάτων
του

Δήμου

συμβατών
στα

με

200 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

100 €

τα

καταστήματα

υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 7-6).

50 €

Σε

τρίτη

υποτροπή

ανάκληση αδείας μέχρι την
αγορά του κάδου
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8

500 €

Έλλειψη ειδικών, σε λειτουργία, ψυχόμενων χώρων
εφοδιασμένων με κάδους στις ξενοδοχειακές μονάδες

Επιπλέον

μη

που διαθέτουν χώρους εστίασης (άρθρο 7-7).

βεβαιώσεων σχετικών με
την

χορήγηση
αποκομιδή

απορριμμάτων

και

ανακυκλώσιμων υλικών

9

Απορρίμματα από κουζίνα εστιατορίων, μαγειρείων
καφενείων, ουζερί, fast food κ.α. που δεν έχουν

100 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

στραγγιστεί επιμελώς (άρθρο 7-8).

10

Τοποθέτηση απορριμμάτων σε κάδους σε περίπτωση
απεργίας και ενώ έχουν δοθεί από την Υπηρεσία

100 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Καθαριότητας οδηγίες για μη αποκομιδή (άρθρο 7-10,
7-11).

11

Τοποθέτηση εντός των κάδων των αποβλήτων του
άρθρου 7-12, πέραν της αποκατάστασης σε περίπτωση

150 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

μερικής ή ολικής καταστροφής.

12

Τοποθέτηση αστικών οικιακών απορριμμάτων στα

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

καλαθάκια του Δήμου (άρθρο 7-13).

13

Εγκατάλειψη

ογκωδών

αντικειμένων

χωρίς

Εγκατάλειψη ξερών φύλλων, ανθέων, υπολοίπων
καθαρισμών

κήπων,

γκαζόν,

100 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

συνεννόηση με το Δήμο (άρθρο 8-1).

14

50 €

υπολοίπων

κοπής

100 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

δένδρων, θάμνων, κλαριών κ.λ.π. που απορρίπτονται
ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο (άρθρο 8-2α, 8-2β).

15

Εγκατάλειψη
απορριμμάτων,

βιοτεχνικών,

βιομηχανικών

απορριμμάτων

νεκροταφειακών

100 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

χώρων (άρθρο 9-1, 9-2β).

16

Εγκατάλειψη
κατεδαφίσεις,

μπαζών

-

εκσκαφές

αντικειμένων,

χωμάτων,

κοινόχρηστους

και

άχρηστων

υλικών

κ.λ.π.,
ρίψη

ακάλυπτους

σε

από

ογκωδών
πεζοδρόμια,

χώρους,

ρέματα,

παραλίες κ.λ.π. ή ρίψη τους σε κάδους και ανάμιξή
τους με οικιακά απορρίμματα (άρθρο 8-2γ,9-3α,β,γ).

200 €
Σε

περίπτωση

μεταφοράς των υλικών
με

επαγγελματικό

αυτοκίνητο:

500€/αυτοκίνητο
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17

Εγκατάλειψη

μέσων μεταφοράς, μηχανημάτων ή

τμημάτων τους, κ.λ.π., σε δρόμους και κοινόχρηστους

200 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

χώρους (άρθρο 9-4).

18

500 €

Μη συμμόρφωση για τα μη επικίνδυνα, μη τοξικά
απόβλητα Νοσοκομείων και θεραπευτηρίων με τα

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

αναφερόμενα στο άρθρο 9-5

19

Ανάμειξη

ειδικών

και

τοξικών

–

επικίνδυνων

απορριμμάτων με τα οικιακά απορρίμματα ή απόρριψή

100 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

τους στο περιβάλλον (άρθρο 10-2, 10-3).

20

Μη επίδειξη αποδεικτικών αποκομιδής και τελικής
διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων

500 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

(άρθρο 10-2)

21

Άδετα και άσπαστα χαρτοκιβώτια και παρεμφερή

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

χάρτινα υλικά συσκευασίας (άρθρο 13-1, 14-7).

22

Εναπόθεση

μη

ανακυκλώσιμων

απορριμμάτων

σε

150 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

κάδους ανακύκλωσης (άρθρο 14-4).

23

100 €

Απόρριψη άχρηστων χαρτιών και μικροαντικειμένων
(μικροαπορρίμματα) σε οδούς, πεζοδρόμια και Κ.Χ.

50 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

από περιπατητές (άρθρο 15).

24

Ρύπανση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων ή Κ.Χ. με

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

μηχανέλαια οχημάτων (άρθρο 16-2).

25

200 €

Κλείσιμο δρόμων χωρίς άδεια (άρθρο 16-3).

200 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

26

Τοποθέτηση

αντικειμένων

για

παρεμπόδιση

παρκαρίσματος (άρθρο 16-4).

27

Ρύπανση περιβάλλοντος από περιττώματα, οσμές ή
άλλες οχλήσεις κατοικίδιων ζώων(άρθρο 17-1).

100 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

100 €
Το πρόστιμο διπλασιάζεται
εάν η παράβαση γίνει σε
παιδική χαρά ή άλλο Κ.Χ.
που φιλοξενεί παιδιά, σε
αυλές

ή

εισόδους

σχολείων, βρεφονηπιακών
σταθμών,

προαύλια

40
εκκλησιών,
δημοτικά

δημόσια
κτήρια

ή
και

αρχαιολογικούς χώρους.

28

50 €

Συνοδοί κατοικίδιων ζώων που κατά τη βόλτα τους δεν
είναι

εφοδιασμένοι

με

ειδική

σακούλα

για

τα

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

περιττώματα των ζώων (άρθρο 17-2).

29

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

17-3).

30

200 €

Απόρριψη νεκρού ζώου σε κάδο απορριμμάτων (άρθρο

Ρύπανση

από

ενδιαφέροντος,

καταστήματα
περιπτέρων,

150 €

υγειονομικού

κυλικείων

κ.α.

από

επιτόπια κατανάλωση προσφερόμενων ειδών (καφέ,

Σε υποτροπή αφαίρεση της
άδειας λειτουργίας

αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό, κλπ) (άρθρο 18-1).

31

Εναπόθεση

από

καταστήματα

ενδιαφέροντος υπολειμμάτων τροφών έξω από κάδους
(άρθρο 18-2)

32

100 €

υγειονομικού

Σε υποτροπή αφαίρεση της
άδειας λειτουργίας

300 €

Απόρριψη σε κάδους απορριμμάτων ή αποχετευτικό
δίκτυο μηχανέλαιων από συνεργεία οχημάτων ή
μαγειρικών

ελαίων

και

λιπών

από

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

καταστήματα

εστίασης (άρθρο 18-4)

33

Απόρριψη

σε

κάδους

απορριμμάτων

200 €

ζωϊκών

υποπροϊόντων από σφαγεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

κ.λ.π. (άρθρο 18-5)

34

100 €

Αμέλεια καθαρισμού κοινόχρηστων και δημοτικών
χώρων

που

μισθώνονται

από

επιχειρήσεις

ή

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

χρησιμοποιούνται για ιδιωτικές εκδηλώσεις (άρθρο 19
και 21).

35

λαϊκές και λοιπές αγορές ή παραβίαση ωραρίου (άρθρο
20).

36

100 €

Εγκατάλειψη και μη συλλογή απορριμμάτων στις

Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη
εμπορευμάτων, υλικών συσκευασίας, κ.λ.π. (άρθρο
22).

Σε

τρίτη

υποτροπή

ανάκληση αδείας για δέκα
πέντε (15) ημέρες

50 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
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37

100 €

Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φεϊγβολάν, φυλλάδια,
στο

σπρέι, κ.λ.π. (άρθρο 23-1,2,3).

διαφημιζόμενο

ή

διαφημιστή
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

38

κόλλες, αεροπανό, σχισμένες αφίσες, ταμπλό κ.λ.π.
(άρθρο 23-4)

39

Επικόλληση αγγελιών κηδειών και μνημοσύνων εκτός

που

διαφημιζόμενο

ή

διαφημιστή

προσδιορίζουν

τη

50 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Ρύπανση σε κατοικημένες περιοχές από ενδεικτικές
πινακίδες

στο

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

των ειδικών χώρων (άρθρο 23-5).

40

200 €

Ρύπανση από εταιρίες διαφήμισης γιγαντοαφισών με

θέση

ιδιωτικών

100 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

επιχειρήσεων ή καταστημάτων (άρθρο 23-6).

41

Ρύπανση από μεταφορά ξηρού φορτίου (άρθρο 24α).

100 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

42

Εγκατάλειψη

απορριμμάτων

κατά

την

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (άρθρο 24β).
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Παρκάρισμα σε δρόμο που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει

Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων και δρόμων από νερά
με απορρυπαντικά ή ουσίες που δημιουργούν αφρό
που

προέρχονται

από

το

80 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

ότι θα καθαριστεί (άρθρο 25-1).

44

50 €

πλύσιμο

100 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

οχημάτων,

βεραντών, αυλών και άλλων υπαίθριων χώρων (άρθρο
25-3).

45

Εγκατάλειψη

προϊόντων

εκσκαφής

και

λοιπών

άχρηστων υλικών από οργανισμούς κοινής ωφέλειας

100 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

(άρθρο 25-5).

46

Ρύπανση

μνημείων,

αγαλμάτων,

αρχαιολογικών

χώρων και λοιπών δημοσίων κτιρίων πέραν της
αποκατάστασης (άρθρο 26-1).

100 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

42
48

Φθορά

αστικού

εξοπλισμού,

φυτικού

υλικού

και

πρασίνου πόλεων Δήμου Αγίου Νικολάου πέραν της

100 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

αποκατάστασης (άρθρο 26-2, 3).

49

Παράλειψη σήμανσης, περίφραξης ή κάλυψης της
πρόσοψης του κτιρίου κατά την εκτέλεση οικοδομικών

100 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

εργασιών (άρθρο 27-2, 27-4).

50

Μη αποθήκευση των οικοδομικών και αδρανών υλικών
καθώς και των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και

200 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

κατεδαφίσεων σε ειδικό ανοιχτό μεταλλικό κάδο
(container) (άρθρο 27-3).

51

Μη κατάβρεγμα και διασκορπισμός υλικών από μάντρες

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

οικοδομικών υλικών (άρθρο 27-6).

52

100 €

Μη καθαρισμός και εγκατάλειψη ελεύθερων ιδιωτικών
- κοινόχρηστων χώρων (πάρκινγκ, πρασιές, παλιές

100 €
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

οικίες, ημιτελή κτίσματα κ.λ.π.), άβαφες προσόψεις,
πλέον της δαπάνης καθαρισμού και βαψίματος (άρθρο
28).

53

Μη καθαρισμός και αποψίλωση οικοπέδων, πλέον της

0,50€/m2

δαπάνης καθαρισμού (άρθρο 29).

54

Ύπαρξη

χωματερής

ή

χώρου

εναπόθεσης

500€

απορριμμάτων οιασδήποτε μορφής (άρθρο 30).
Τα πρόστιμα του παρόντος Κανονισμού μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 33 - Κριτήρια Χωροθέτησης Κάδων
1. Η Επιτροπή Χωροθέτησης των κάδων είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη για τη
χωροθέτηση των κάδων στα όρια του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη:
α) Την υφιστάμενη εθνική και κοινοτική Νομοθεσία, που σχετίζεται με τη διαχείριση
των στερεών αποβλήτων, την καθαριότητα, την υγιεινή και ασφάλεια.
β) Την καταγραφή των ποσοτήτων των αστικών αποβλήτων που διαχειρίζεται ο Δήμος
από στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία Καθαριότητας, από ζυγίσεις στον ΧΥΤΑ ή άλλες
σχετικές μετρήσεις ή εκτιμήσεις σε σχέση με τα αδρανή, κλαδιά δένδρων,
απορρίμματα κήπου και άλλα ειδικά απόβλητα που πιθανόν συλλέγει.
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γ) Το βασικό εξοπλισμό της Υπηρεσίας Καθαριότητας (απορριμματοφόρα, μηχανικά
σάρωθρα, φορτηγά, υδροφόρες, πλυντήρια κάδων), καθώς, επίσης, και του
σχετικού εξοπλισμού του αμαξοστασίου
δ) Την αποτύπωση των κάδων (θέση, πλήθος, χωρητικότητα, ποιοτική κατάσταση).
ε) Την οργάνωση των ημερήσιων διαδρομών των απορριμματοφόρων, μηχανικών
σαρώθρων, φορτηγών συλλογής ογκωδών αποβλήτων και κλαδεμάτων.
στ) Τις καλές πρακτικές που πηγάζουν από την ελληνική και διεθνή εμπειρία.
2.Ειδικότερες επιδιώξεις και στόχοι είναι:
α) Η λειτουργική, η αισθητική και η περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου
ελεύθερου χώρου και η αρμονική ένταξη των κάδων στον αστικό ιστό
β) Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών
γ) Η προβολή της ανακύκλωσης και η ενθάρρυνση της συμμετοχής σε αυτή
δ) Η ασφάλεια των εργαζομένων στην αποκομιδή των απορριμμάτων, των οχημάτων
και των δημοτών
ε) Ο περιορισμός της οπτικής όχλησης και η διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και
οχημάτων πλησίον των κάδων
στ) Η βελτίωση της προσβασιμότητας του πολίτη στους κάδους και η εύκολη
πρόσβαση των απορριμματοφόρων για τη μείωση της ρύπανσης και της όχλησης από
την προσέλευσή τους
ζ) Η προστασία τουριστικών και αρχαιολογικών ζωνών και ζωνών τουριστικού
ενδιαφέροντος
η) Η οικονομία κλίμακας μειώνοντας τις στάσεις των οχημάτων αποκομιδής
3.Όλοι οι χρησιμοποιούμενοι κάδοι θα πρέπει να είναι συμβατοί με το σύστημα
μηχανικής αποκομιδής που εφαρμόζει ο Δήμος Αγίου Νικολάου
4.Κατά την επιλογή των σημείων τοποθέτησης των κάδων, η Επιτροπή Χωροθέτησης
λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε περιοχής, όπως επίσης
τους επιπλέον κάδους που απαιτούνται για την κάλυψη αναγκών των διαφόρων
συστημάτων ανακύκλωσης που συμμετέχει ο Δήμος.
5.Σε

δρόμους

όπου

η

πλειοψηφία

των

κατοικιών

είναι

μονοκατοικίες,

η

τοποθέτηση των κάδων γίνεται κατά την κρίση της Επιτροπής αναλόγως με τις
ιδιαιτερότητες της κάθε οδού.
6. Σε δρόμους με πολυκατοικίες, οι κάδοι τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά
σε αυτές.
7. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία,
σούπερ μάρκετ κ.λπ.) είναι υποχρεωμένα να τοποθετούν τους κάδους στον ιδιωτικό
τους χώρο, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ο τρόπος αποκομιδής των κάδων
αυτών

θα

γίνεται

έπειτα

από

απευθείας

συνεννόηση

με

την

Υπηρεσία
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Καθαριότητας του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση θα τοποθετούνται στην πρόσοψη
του καταστήματος.
8. Δεν τοποθετούνται κάδοι στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Σε αδιέξοδο και γενικά
όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση απορριμματοφόρου β) Κοντά σε
διασταυρώσεις, όταν εμποδίζεται η οπτική του διερχόμενου οδηγού γ) Πλησίον
εξόδου γκαράζ αντίθετα από τη φορά της κατεύθυνσης οχημάτων για να μην
εμποδίζεται η οπτική του οδηγού δ) Σε πεζοδρόμια πλάτους μικρότερου του ενός
μέτρου ε) Πάνω σε φρεάτια στ) Σε διαβάσεις πεζών και σε ράμπες ατόμων με
ειδικές ανάγκες ζ) Σε σημεία που εμποδίζεται η πρόσβαση Υπηρεσιών που
καλύπτουν έκτακτες ανάγκες (Πυροσβεστική, ασθενοφόρο κ.λπ.) η) Σε εισόδους
παιδικών σταθμών, σχολείων και παιδικών χαρών θ) Σε σημεία όπου κωλύεται η
κυκλοφορία πεζών ι) σε χώρους, όπου ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα
ασφαλείας.
9. Σε δρόμους όπου το εύρος τους δεν επιτρέπει τη διέλευση απορριμματοφόρου,
οι κάδοι τοποθετούνται κατά κανόνα στις διασταυρώσεις με τους δρόμους
διέλευσης των απορριμματοφόρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζουν την
ορατότητα των εξερχόμενων οχημάτων.
10.Σε δρόμους όπου η κλίση τους είναι πάνω από 10%, τοποθετείται
προστατευτικό κιγκλίδωμα για τον κάδο επί του οδοστρώματος, ενώ για εκείνους
τους δρόμους όπου το εύρος του πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερο των 2 μέτρων θα
κατασκευάζεται εσοχή.
11.Όταν ένας πεζόδρομος απαιτεί κάδους, αυτοί τοποθετούνται στην αρχή και το
τέλος του πεζόδρομου.
12.Η χωροθέτηση των κάδων και η χωρητικότητά τους πρέπει να είναι τέτοια που
να παρέχει περιθώρια ασφαλείας, ώστε να μην παρατηρείται υπερχείλισή τους
στην περιβάλλουσα περιοχή.
13.Αρμόδια για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσης των κάδων είναι αποκλειστικά η
Επιτροπή χωροθέτησης των κάδων και η Υπηρεσία Καθαριότητας.
14. Σε αυθαίρετες μετακινήσεις κάδων από πολίτες επιβάλλεται πρόστιμο.
15. Σε περίπτωση αιτιολογημένης έντονης όχλησης δημοτών από την υφιστάμενη
κατάσταση τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων και αφού κατατεθεί στο πρωτόκολλο
του Δήμου σχετική αίτηση, η Επιτροπή χωροθέτησης των κάδων εξετάζει το θέμα και
ενδεχομένως αλλάζει τις θέσεις των κάδων.
16.Κάθε νέο κτίριο, συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των 500m2 και εφόσον είναι
δυνατή η προσέγγιση του απορριμματοφόρου σε αυτό, πρέπει να διαθέτει χώρο για
την τοποθέτηση ενός ή περισσότερων κάδων μηχανικής αποκομιδής σε κατάλληλα
διαμορφωμένο χώρο ώστε να είναι ασφαλής η πρόσβαση του απορριμματοφόρου. Oι
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κατασκευαστές οφείλουν, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας, να
κατασκευάζουν τη θέση των κάδων κατά τη διάρκεια των οικοδομικών εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 34 - Έναρξη ισχύος Κανονισμού Καθαριότητας
Ο παρών Κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται μετά την ψήφισή του από το
Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου

