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Κανονισμός Καθαριότητας

Κεφάλαιο Α:
Κανονιστικές Διατάξεις
Άρθρο 1: Αντικείμενο του Κανονισμού
1. Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά
άμεσης προτεραιότητας, επιτυγχάνονται μέσα από τη διαρκή συνεργασία του Δήμου
και των πολιτών και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού σε καμία περίπτωση δεν αποκλείουν την εφαρμογή των
ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και είναι έγκυρες εφόσον δεν αντίκεινται στις υγειονομικές, αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις (Παράρτημα 3 του
παρόντος Κανονισμού).
2. Ο παρών Κανονισμός έχει ως αντικείμενο:
α) Την ενιαία ρύθμιση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των πολιτών και του
Δήμου που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, την
προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στην πόλη.
β) Τη γνωστοποίηση των σχετικών κανόνων και η συντονισμένη εφαρμογή τους από
κάθε εμπλεκόμενο μέρος (Υπηρεσία Καθαριότητας, λοιπές δημοτικές υπηρεσίες,
πολίτες, δημότες, κάτοικοι, επιχειρηματίες, έμποροι και επισκέπτες της πόλης).
γ) Την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων κάθε μορφής
και είδους (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση, κ.λπ.) με μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
3. Στόχοι του παρόντος Κανονισμού είναι:
α) Η αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
β) Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
γ) Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών στους δημότες, κατοίκους, επισκέπτες της πόλης και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή ευθύνης του Δήμου.
δ) Η περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών, των κατοίκων και
των επαγγελματιών, όπως και η ενεργός συμμετοχή τους.
ε) Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη αυτών των σκοπών.
4. 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.
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Ά ρ θ ρ ο 2 : Φ ο ρέ α ς εφ α ρ μ ογ ή ς των δ ια τά ξεων το υ Κα νονι σμού
1. Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού ανήκει στη Δημοτική Αρχή, όπως αυτή εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο,
ασκούμενη από την Υπηρεσία Καθαριότητας. Ο Δήμαρχος έχει τη διακριτική ευχέρεια,
με αποφάσεις του, να αναθέτει σε δημοτικούς υπαλλήλους την εφαρμογή μέρους ή
του συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και τη βεβαίωση των σχετικών
παραβάσεων.
2. Ο Δήμος έχει την υποχρέωση, με τη βοήθεια και συμπαράσταση των φορέων, συλλόγων, οργανισμών και πολιτών, να φροντίζει για την καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων.
3. Όλες οι αρμοδιότητες του Δήμου που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό ασκούνται
παράλληλα και κατά περίπτωση από τις αρμόδιες αρχές (Ελληνική Αστυνομία κ.λπ.).

Ά ρ θ ρ ο 3: Πρ ό σ τ ιμ α κα ι ανα π ρ ο σα ρ μογ ή π ρ ο στίμων
1. Η διαδικασία επιβολής των προστίμων που προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό
Καθαριότητας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά την επιβολή
του προστίμου λαμβάνεται υπόψη κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συχνότητα
και η υποτροπή. Τα πρόστιμα αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Παράρτημα 4 του παρόντος Κανονισμού).
2. Η διαδικασία επιβολής του προστίμου αρχίζει με τη βεβαίωση της παράβασης από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο παραβάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλλει εγγράφως
τις απόψεις του μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες στην αρμόδια Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση.

Ά ρ θ ρ ο 4: Τ έ λ η κα θ α ριό τ ητα ς
1. Για την αντιμετώπιση των δαπανών καθαριότητας ο Δήμος επιβάλλει τέλη καθαριότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Τα τέλη αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 5 : Ι σχ ύς Κα νον ι σμο ύ
1. Οι δημοτικές κανονιστικές διατάξεις του παρόντος Κανονισμού καταρτίστηκαν με βάση
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και δεν θίγουν τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις υγειονομικές διατάξεις, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Αποσκοπούν στην οριοθέτηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
των πολιτών σε θέματα καθαριότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ευταξίας των
κοινόχρηστων και ιδιωτικών υπαίθριων χώρων.
2. Η έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του
από την Περιφέρεια Αττικής και διαρκεί μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή του από
νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Κεφάλαιο Β:
Προσδιορισμός Απορριμμάτων
Ά ρ θ ρ ο 6 : Τα ξιν ό μ ησ η α π ο ρ ρ ιμμά των
1. Ως απορρίμματα/στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και
παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν, 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 (Παράρτημα 2 του παρόντος Κανονισμού). Τα απορρίμματα ταξινομούνται σε αστικά (παρ.
2), ειδικά (παρ. 3), τοξικά-επικίνδυνα (παρ. 4) και ανακυκλώσιμα (παρ. 5).
2. Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α) Εσωτερικά απορρίμματα που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία, και γενικά από
όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.
β) Εξωτερικά απορρίμματα οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς,
κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λπ.
γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών καλλωπιστικών φυτών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα κ.λπ.).
δ) Ογκώδη αστικά απορρίμματα (παλαιά έπιπλα, στρώματα, οικιακές συσκευές κ.λπ.).
3. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α) Υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων συνεργείων, υπεραγορών τροφίμων, κέντρων διασκέδασης και άλλων
μονάδων παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά,
λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, κ.λπ.).
β) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.
γ) Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού δημοτικών νεκροταφείων.
δ) Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικά καθώς και μέρη τους, άχρηστα
ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις.
4. Τοξικά-επικίνδυνα απορρίμματα θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λπ.) των οποίων η 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 οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την
υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά,
τοξικά κ.λπ.), τα οποία περιέχονται στην ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β’ 383/06) 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) Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων.
γ) Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός εκείνων που προέρχονται
από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, μικροβιολογικά εργαστήρια, νοσοκομεία
ή τμημάτων αυτών για λοιμώδη νοσήματα, τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς
καύση σε ειδικούς κλιβάνους.
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5. Στα ανακυκλώσιμα υλικά ανήκουν όλα τα προς απόρριψη υλικά τα οποία με την κατάλληλη επεξεργασία παρέχουν εκ νέου πρώτες ύλες. Το είδος τους καθορίζεται από τον
Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, όπως:
α) Γυάλινες συσκευασίες (νερό, αλκοολούχα ποτά, χυμοί, αναψυκτικά, βαζάκια τροφίμων).
β) Χάρτινες συσκευασίες (δημητριακά, πίτσες, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, οδοντόκρεμες), χαρτοσακούλες, χαρτοκιβώτια, έντυπο χαρτί (εφημερίδες, περιοδικά,
βιβλία), χάρτινες συσκευασίες υγρών προϊόντων (γάλατα, χυμοί).
γ) Πλαστικές συσκευασίες (νερό, μπουκάλια πλαστικά, αναψυκτικά, γιαούρτια, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, αποσμητικά),
πλαστικές σακούλες.
δ) Μεταλλικές συσκευασίες από αλουμίνιο ή λευκοσίδηρο (αναψυκτικά, μπύρες, γάλατα εβαπορέ, τόνος, καφές, τοματοπολτός).
ε) Συσσωρευτές (μπαταρίες) πάσης φύσεως, μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία,
πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες), μικροσυσκευές (κλιματιστικά, φωτιστικά είδη, συσκευές τηλεπικοινωνίας, σεσουάρ, μίξερ, προϊόντα εικόνας και ήχου, εξοπλισμός
πληροφορικής, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά εργαλεία και παιχνίδια), ιατροτεχνολογικά
προϊόντα, όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές αυτόματης διανομής, καταλύτες εξάτμισης οχημάτων, λάστιχα μηχανοκίνητων μέσων, λάδια πάσης φύσεως
(τηγανέλαια, καμένα λίπη-ορυκτέλαια).

Ά ρ θ ρ ο 7 : Δ ια χείρ ι σ η α π ο ρ ρ ιμμά των
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, ανάκτηση ή ανακύκλωση πρώτων υλών. Πιο συγκεκριμένα νοούνται ως:
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 της συλλογής περιλαμβάνεται και η συγκέντρωση/τοποθέτηση
των 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.
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Ά ρ θ ρ ο 8 : Χ ώ ρο ι π α ρ α γωγ ή ς α π ο ρ ρ ιμμά των κα ι υπ ε ύθυνοι
τή ρ η σ η ς δ ια τ ά ξεων
1. Κατοικίες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, καθώς και τα συγκροτήματα κατοικιών (πολυκατοικίες), όπου μένουν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, μεμονωμένα 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 και οικιστικών συγκροτημάτων είναι οι διαχειριστές τους. Αν δεν υπάρχει
διαχειριστής, τότε ως υπεύθυνοι θεωρούνται όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και
καταστημάτων του κτιρίου.
2. Επιχειρήσεις-Καταστήματα θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε
φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες.
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 Εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων ή Εντεταλμένος
Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής.
γ) Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, καθώς και για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, ο Διαχειριστής.
δ) Για τους Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Για τα Σωματεία, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Γραφεία θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκείται οποιοδήποτε επάγγελμα, μόνιμο ή πρόσκαιρο. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του
παρόντος Κανονισμού είναι ο ιδιοκτήτης, νομέας ή κάτοχος του γραφείου.
4. 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.
5. Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, καθώς και εργαστήρια θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές ή 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. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί τέτοιο πρόσωπο, υπεύθυνοι
θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας.
6. Υπεύθυνοι μεταφοράς και μεταφόρτωσης θεωρούνται όσοι εκτελούν τις αντίστοιχες
εργασίες, καθώς επίσης και οι οδηγοί, οι χειριστές μηχανημάτων και γενικά κάθε προστεθείς από τους προαναφερμένους επαγγελματίες.
7. Για τις υπό ανέγερση οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κ.λπ. υπεύθυνος
είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου στο όνομα
των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδομική άδεια.
8. 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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9. Οι υπεύθυνοι των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος Κανονισμού μπορούν
να ορίσουν με έγγραφό τους συγκεκριμένο πρόσωπο, που συμβιώνει ή συνεργάζεται
στον ίδιο χώρο και αποδέχεται να αναλάβει την ευθύνη για την καθαριότητα και την
τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Για να ισχύει η παραπάνω μεταβίβαση της ευθύνης, πρέπει τόσο εκείνος που αναθέτει, όσο και εκείνος
που αποδέχεται την ανάθεση της συγκεκριμένης υπευθυνότητας, να συνυπογράψουν
το σχετικό έγγραφο ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας ή
ενώπιον της Αστυνομικής Αρχής και ταυτόχρονα να βεβαιωθεί αρμοδίως η ημερομηνία και το περιεχόμενο του κειμένου, καθώς και η γνησιότητα των υπογραφών. Ακριβές
αντίγραφο του παραπάνω θεωρημένου εγγράφου κατατίθεται υποχρεωτικά και με ευθύνη του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία Καθαριότητας.
10. Ιδιοκτήτης οικοπέδου, ο οποίος απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του
έτους από τον τόπο του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την
ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.
11. Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι ή οι διερχόμενοι από την πόλη μας, καθώς και όλοι οι
φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ) είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον παρόντα Κανονισμό.
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Κεφάλαιο Γ:
Υποχρεώσεις Δήμου
Άρθρο 9: Καθορισμός υποχρεώσεων
1. Η συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων,
έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 παρ. 2α του παρόντος κανονισμού γίνεται
από τον Δήμο. Η αποκομιδή γίνεται καθημερινά επτά (7) ημέρες την εβδομάδα επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με κυλιόμενο ρεπό, πενθήμερη απασχόληση σε βάρδιες, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας. Τα απορρίμματα μεταφέρονται, με ειδικά μέσα του Δήμου, σε σταθμούς μεταφόρτωσης, χώρους υγειονομικής
ταφής, εργοστάσια διαλογής, ανακύκλωσης, ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή. Ο
Δήμος οφείλει να διατηρεί τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης σε καλή κατάσταση και
να προβαίνει σε πλύσιμο, απολύμανση και συντήρησή τους.
2. Η συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των αστικών απορριμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2β, 2γ και 3γ πραγματοποιείται σύμφωνα με πρόγραμμα που
καταρτίζεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας.
3. Η συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των αστικών και ειδικών απορριμμάτων
του άρθρου 6 παρ. 2δ, 3α και 3β πραγματοποιείται καθημερινά με ευθύνη του παραγωγού των αποβλήτων.
4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων γίνεται με εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους,
ακάλυπτα οικόπεδα και εκτάσεις από τις Υπηρεσίες του Δήμου ανάλογα με τις εποχιακές ή τρέχουσες ανάγκες. Η συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματος των δρόμων
καθορίζονται από τον Δήμο δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων μέσων και της επάρκειας του προσωπικού. Για τη διατήρηση της καθαριότητας
των εξωτερικών χώρων, ο Δήμος τοποθετεί καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής.
5. Στον Δήμο εφαρμόζεται πρόγραμμα διαλογής απορριμμάτων για ανακύκλωση, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6
παρ. 5 του παρόντος Κανονισμού. Για τη διαλογή τους διατίθενται οι ειδικοί μπλε κάδοι
ανακύκλωσης συσκευασιών και οι κάδοι ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών. Αν εφαρμοστεί κάποιο συμπληρωματικό σύστημα ανακύκλωσης από τον
Δήμο θα εκδοθεί ειδική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Ο Δήμος οφείλει:
α) Να ενημερώνει τους πολίτες για τα προγράμματα και δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων και μηχανικών σαρώθρων και τις τυχόν αλλαγές.
β) Να ενημερώνει για τη λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν
αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
γ) Να πραγματοποιεί την αποκομιδή των απορριμμάτων επί πενθήμερο, εκτός αγορών
και κεντρικών δρόμων κ.λπ. όπου πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση.
δ) Να διατηρεί ξεχωριστό πρόγραμμα με το ειδικό όχημα πλυντηρίου κάδων της Υπηρεσίας Καθαριότητας, μετά την αποκομιδή των απορριμμάτων και ανάλογα με τις
δυνατότητές του.
ε) Να φροντίζει να είναι καθαρά εξωτερικά τα φρεάτια του Δήμου.
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στ) Να μεριμνά για την προστασία της υγείας των εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας.
ζ) Να δημοσιεύσει και να γνωστοποιήσει τον παρόντα κανονισμό, όπως ορίζεται σχετικά στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Άρθρο 10: Εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις
1. Η συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων του άρθρου 6 παρ. 4 και όσων χαρακτηρίζονται ως τοξικά-επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις.
2. Η συντήρηση και ο καθαρισμός του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου όμβριων
εσωτερικά για το οποίο είναι υπεύθυνη η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
3. Ο καθαρισμός σταθμών και γραμμών, ιδιοκτησίας φορέων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
(ΟΣΕ, Μετρό κ.λπ.).
4. Ο καθαρισμός αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή
άλλους δημόσιους φορείς, εκτός αν έχει υπάρξει προηγούμενη συμφωνία.
5. 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 επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης.
6. Η άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και
βιοτεχνιών όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 παρ. 3δ του κανονισμού που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.
7. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων, που εκχύνονται σε δίκτυα αποχετεύσεων, στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και τα αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην
ατμόσφαιρα.
8. Η καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, η οποία ανήκει στους διοργανωτές.
Αυτοί οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους παραχωρημένους χώρους καθαρούς κατά
την διάρκεια των εκδηλώσεων και μετά το πέρας αυτών τους αποδίδουν στην κοινή
χρήση, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή
των απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως των
διοργανωτών με την Υπηρεσία Καθαριότητας και αφού προηγηθεί η καταβολή τέλους,
όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά αναλόγως με τις ανάγκες που προκύπτουν. Σε κάθε
περίπτωση, τα απορρίμματα, πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα μηχανικής
αποκομιδής ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε
σημεία που υποδεικνύει η Υπηρεσία Καθαριότητας.
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Κεφάλαιο Δ:
Υποχρεώσεις Πολιτών
Ά ρ θ ρ ο 11 : Υπ οχρε ώ σεις υπ ε υθύνων γ ια τα εσωτερ ικά μη
ογ κ ώδ η α σ τ ικά α π ο ρ ρίμ μα τα
1. Όλοι οι πολίτες πρέπει να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της αποκομιδής των
απορριμμάτων συμπιέζοντάς τα όσο το δυνατόν περισσότερο και τοποθετώντας τα
στους κάδους όσο το δυνατόν πιο κοντά χρονικά στην προγραμματισμένη από την
Υπηρεσία Καθαριότητας ώρα αποκομιδής από την εκάστοτε περιοχή.
2. Απαγορεύεται η τοποθέτηση απορριμμάτων στο πεζοδρόμιο για την προστασία των
πεζών και των οχημάτων, αλλά και λόγω της πρόληψης της διαρροής υλικών για την
προστασία της δημόσιας υγείας. Οι 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 οι 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 και να
φυλάσσονται σε κατάλληλους χώρους, όπου δεν δημιουργούνται προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες.
3. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα των χώρων, όπως αυτοί χαρακτηρίζονται στο άρθρο
8 του παρόντος κανονισμού, πρέπει να ενημερώνονται για το πρόγραμμα αποκομιδής
απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για τη γειτονιά τους. Την ώρα διέλευσης
του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε
πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής που ο Δήμος έχει τοποθετήσει.
4. Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου σύμφωνα με τα κριτήρια χωροθέτησης κάδων (Παράρτημα 1 του παρόντος Κανονισμού). Επίσης, κάδοι τοποθετούνται και σε οποιοδήποτε κτίριο κρίνει η Υπηρεσία ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες της αποκομιδής. Η Υπηρεσία
Καθαριότητας είναι η αρμόδια για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως, μόνιμης ή προσωρινής, των κάδων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρεμβολή σε άνοιγμα χώρου που
προορίζεται για την τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων.
5. Απαγορεύεται η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή
συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.
6. Οι επαγγελματικοί χώροι που έχουν αυξημένο όγκο απορριμμάτων (σούπερ μάρκετ,
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λπ.), εφόσον ο Δήμος δεν διαθέτει ή δεν
έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει κάδους, υποχρεούνται στην εγκατάσταση κάδων,
προδιαγραφών σύμφωνα με αυτούς που έχει ήδη εγκαταστήσει ο Δήμος και σε αριθμό
και χωρητικότητα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
7. Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και τη δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους. Σε περίπτωση απεργίας συστήνεται στους δημότες 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 εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμός Καθαριότητας.
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8. Οι υπεύθυνοι χώρων μαζικής εστίασης (εστιατορίων, μαγειρείων, καφενείων, ουζερί,
ψητοπωλείων, ταχυφαγείων, ή κάθε άλλης εκμετάλλευσης ή φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού που ασκεί δραστηριότητα εστίασης και σίτισης) πριν τοποθετήσουν τα απορρίμματά τους μέσα σακούλες απορριμμάτων οφείλουν να τα έχουν στραγγιστεί επιμελώς
και σε καμία περίπτωση να μην σύρονται επί του οδοστρώματος προκαλώντας ρύπους.
9. Στις περιοχές, που δεν υπάρχουν κάδοι μηχανικής αποκομιδής, οι υπεύθυνοι δεν πρέπει να εγκαταλείπουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα, αλλά υποχρεούνται να τα μεταφέρουν στους πλησιέστερους κάδους μηχανικής
αποκομιδής.
10. Οι κάδοι μηχανικής 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.
11. Απαγορεύεται να ρίχνονται μέσα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων υγρά απόβλητα ή απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση ή ζημιά στον
κάδο (κολλώδεις ή τοξικές ουσίες κ.λπ.), υλικά ή ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν
πυρκαγιά στον κάδο (αναμμένα τσιγάρα ή αποτσίγαρα, στάχτες κ.λπ.) ή υλικά που μπορούν να αυξήσουν υπερβολικά το βάρος του κάδου (μπάζα, χώματα, λάσπες κ.λπ.)
και να προκαλέσουν καταστροφές στους κάδους και στους αντίστοιχους ανυψωτικούς
μηχανισμούς των απορριμματοφόρων.
12. Απαγορεύεται η αναρρίχηση σε κάδο μηχανικής αποκομιδής και το ανακάτεμα που
δημιουργείται στα υπάρχοντα απορρίμματα σε αυτόν από άτομα μη εξουσιοδοτημένα
για λόγους διασφάλισης της ατομικής τους ακεραιότητας, αλλά και για τη μη ρύπανση
του άμεσου περιβάλλοντος.

Ά ρ θ ρ ο 1 2: Υπ οχρεώ σεις υπ ε υθύνων γ ια τα εσωτερι κά
ογ κ ώδ η α σ τ ικά α π ο ρ ρίμ μα τα
1. Τα ογκώδη αστικά απορρίμματα του άρθρου 6 παρ. 2δ δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε, αλλά αποτελούν ευθύνη αυτού που τα παράγει σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3. Παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα,
μόνον κατόπιν ειδοποίησης και με την αντίστοιχη χρέωση, ή από την εταιρεία που έχει
συνάψει σύμβαση ο Δήμος. Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να μην
εναποθέτουν τα ογκώδη απορρίμματα (παλιές οικιακές συσκευές, έπιπλα κ.λπ.) στο
πεζοδρόμιο από πριν, αλλά μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας
και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων.
Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο.
2. Για τα καταστήματα, γραφεία κ.λπ. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται για τα πάσης φύσεως
απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λπ.), να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους.
3. Για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών:
α) Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.λπ. συσκευάζονται σε
ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα και τοποθετούνται
μέσα στους κάδους αποκομιδής.
β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κ.λπ. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια,
δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους και τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο μόνον κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας.
γ) Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα.
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Ά ρ θ ρ ο 13 : Υπ οχρε ώ σεις υπ ε υθύνων ε ιδ ικώ ν α π ο ρ ρ ιμμά των
1. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη δυνατότητα
της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων από βιομηχανική, βιοτεχνική και άλλες
δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 3α και 3β του παρόντος κανονισμού, περισυλλέγει τα απόβλητα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος που ανακοινώνει
στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν
υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής. Επιπλέον, έχουν τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απόβλητα έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο
άρθρο 12.
2. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων που περιγράφονται στο άρθρο 6 παρ. 3α και 3β
οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.λπ. υποχρεούνται
να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται μέχρι την
ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων
και να μην τα εναποθέτουν στο πεζοδρόμιο.
3. Τα απορρίμματα του δημοτικού νεκροταφείου, τα προερχόμενα από εργασίες καθαρισμού των διαφόρων χώρων, του κυλικείου κ.λπ. που προσομοιάζουν με τα εσωτερικά
αστικά, συλλέγονται και μεταφέρονται κατά το συνήθη τρόπο. Τα προερχόμενα από
εκταφές θεωρούνται τοξικά-επικίνδυνα και συσκευάζονται και μεταφέρονται με ειδικό
τρόπο βάση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Ά ρ θ ρ ο 1 4: Υπ οχρε ώ σεις υπ ε υθύνων σχε τικά με υπ ό λοι πα
ο ι κο δ ο μ ικώ ν εργα σ ιώ ν
1. Μπάζα και γενικά απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που προέρχονται από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, μικροεπισκευές κ.λπ. πρέπει να μεταφέρονται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο
προέρχονται από κατάλληλα αδειοδοτημένο μεταφορέα Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (να είναι κάτοχος άδειας συλλογής/μεταφοράς σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 50910/2727/2003) και να παραδίδονται είτε στους ΧΥΤΑ είτε σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας 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).
Επίσης δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή τους σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους
χωρίς τη σχετική άδεια του Δήμου.
2. Στην περίπτωση που παραμείνουν επί του πεζοδρομίου και το πρόσωπο για λογαριασμό
του οποίου γίνονται οι μικροεπισκευές δεν τα απομακρύνει έγκαιρα, θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού
τέλους και σχετικού προστίμου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για την τοποθέτηση μπαζών μέσα στους κάδους απορριμμάτων επιβάλλεται πρόστιμο. Στην περίπτωση που αυτά επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, χείμαρρους,
ρέματα, πάρκα, άλση, δάση εντός ή εκτός σχεδίου, γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης
και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Για αυτό τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλονται οι ποινές που
προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90.
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Ά ρ θ ρ ο 15 : Υπ οχρεώ σεις υπ ε υθύνων ε ιδ ικώ ν κα ι το ξικ ών
απορ ρ ι μ μ ά των π ο υ δεν με τα φέ ρ ον τα ι α π ό τις Υπ η ρεσί ες
του Δ ή μο υ
1. Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 6 παρ. 4 συλλέγονται αποκομίζονται
και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο
άρθρο 8 του Κανονισμού. 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. Οι 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. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής του παρόντα κανονισμού, να παρουσιάζουν
κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της αποκομιδής και τελικής διάθεσης των ειδικών και
τοξικών-επικίνδυνων απορριμμάτων.
3. Για τη μη συμμόρφωση των υπευθύνων του παρόντος άρθρου, εκτός όσων προβλέπονται από υγειονομικές ή άλλες διατάξεις, εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμός Καθαριότητας.
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Κεφάλαιο Ε:
Συμμετοχή στην Εναλλακτική
Διαχείριση Απορριμμάτων
Ά ρ θ ρ ο 1 6 : Ο ρ θολογ ική δ ια χε ίρ ιση κα ι α ξιο π ο ίη ση α π ορρ ι μ μ άτων
1. Η μείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων είναι ένας εκ των περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλάνο είναι μέχρι το 2020 να διατίθεται 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.
3. Ο στόχος της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων μπορεί να επιτευχθεί με την ενθάρρυνση της ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησής τους μέσω της επαναχρησιμοποίησης τμήματος 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 (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,
κ.λπ.) 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 όμορους Δήμους, με άλλους φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, με σχολεία και με άλλους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς.
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Άρθρο 17: Προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης απορρ ι μ μ άτων
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. Ο Δήμος έχει επιλέξει και υλοποιεί τα εξής:
α) Στους πράσινους κάδους συλλέγονται τα οικιακά απόβλητα και από εκεί οδηγούνται
στον εγκεκριμένο χώρο διάθεσης αποβλήτων.
β) Στους μπλε κάδους συλλέγονται οι συσκευασίες από χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο χωρίς υπολείμματα και από εκεί οδηγούνται στο εγκεκριμένο σύστημα για περαιτέρω αξιοποίηση.
γ) Σε ειδικά επιλεγμένα σημεία εναπόθεσης σε κλειστούς ή κοινόχρηστους χώρους του
Δήμου συλλέγονται ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, μηχανήματα φαξ, ραδιόφωνα κ.λπ.). Από τα σημεία
αυτά οδηγούνται στο εγκεκριμένο σύστημα για επεξεργασία. Παράλληλα, η Υπηρεσία Καθαριότητας, σε συνεργασία με ιδιωτικό φορέα κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, δέχεται για ανακύκλωση μεγάλες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
(ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις, κ.λπ.).
δ) Στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης μπαταριών, που είναι τοποθετημένοι σε δημοτικά κτήρια και τις σχολικές μονάδες, καθώς και σε καταστήματα, σούπερ μάρκετ
κ.λπ. συλλέγονται οι μεταχειρισμένες μπαταρίες (στήλες οικιακού τύπου) και από
εκεί αποδίδονται στο εγκεκριμένο σύστημα για επεξεργασία.
ε) 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.
στ) Σε Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, τα οποία τοποθετούνται σε σημεία, όπου
υπάρχει μεγάλη προσέλευση κόσμου, όπως κεντρικές πλατείες του Δήμου, οι καταναλωτές επιστρέφουν υλικά συσκευασιών με παροχή ανταποδοτικού αντιτίμου.

Άρθρο 18: Συνεργασία με εγκε κριμένα συστήματα εναλλακτι κ ή ς δ ι α χείρ ι σ ης α π ο ρρ ιμμά των
1. Ανακύκλωση Συσκευασιών: Το ΥΠΕΧΩΔΕ, με την υπ’ αριθμόν 10645 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 391/2003), 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, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο χωρίς υπολείμματα, καθώς και έντυπα (εφημερίδες,
περιοδικά, βιβλία) πρέπει να εναποτίθενται στον ειδικό μπλε κάδο ανακύκλωσης συσκευασιών. 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. Για μεγάλες ποσότητες
ανακυκλώσιμων υλικών θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία
Καθαριότητας.
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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. Υπάρχουν ειδικά δημοτικά σημεία όπου συλλέγεται
ο αποσυρόμενος εξοπλισμός και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επικοινωνούν με την
Υπηρεσία Καθαριότητας.
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 στην Υπηρεσία Καθαριότητας.
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». Οι
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). Οι 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
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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
ορυκτελαίων. Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων», ορίζεται η διαδικασία για την επαναξιοποίηση των ορυκτελαίων. Οι 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. Οι διακινητές και οι τελικοί πωλητές λιπαντικών λαδιών υποχρεώνονται να
διακινούν λιπαντικά έλαια, τα οποία είναι ενταγμένα σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
7. Μαγειρικά Έλαια και Λίπη: Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια απαγορεύεται να απορρίπτονται στο αποχετευτικό σύστημα ως υγρά απόβλητα, καθώς δημιουργείται τεράστιο
πρόβλημα αποφράξεων στους αγωγούς. Οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων, ταχυφαγείων,
ταβερνών κ.λπ., θα πρέπει να μεριμνούν, ώστε αυτά να οδηγούνται σε κάποιο 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.

Ά ρ θ ρ ο 19 : Υπ οχρε ώ σεις υπ ε υθύνων σχε τικά με την α ξι οποίηση των απορριμμάτων μέσω της εναλλακτικής διαχείρ ι σ ή ς το υς
1. Στον Δήμο λειτουργεί πρόγραμμα ανακύκλωσης και όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις και τον τρόπο συλλογής
και απόρριψης των προς ανακύκλωση απορριμμάτων όπως αυτά περιγράφονται στο
άρθρο 6 παρ. 5.
2. Ο Δήμος υποχρεούται να προβεί:
α) Στη γνωστοποίηση προς τους κατοίκους με ειδικά φυλλάδια, τακτές ανακοινώσεις
και διαφημιστικά μηνύματα για την ύπαρξη του προγράμματος ανακύκλωσης.
β) Στην ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νέων σε θέματα σχετικά με την ανακύκλωση.
γ) Στην ενίσχυση και συνεργασία με εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.

18

Κανονισμός Καθαριότητας

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 την Υπηρεσία Καθαριότητας 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 οι κάτοικοι, επαγγελματίες ή επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τις οδηγίες της Υπηρεσίας Καθαριότητας προκειμένου να υπάρξει αποδοτική λειτουργία των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης
που εφαρμόζει ο Δήμος.
5. Για οποιαδήποτε φθορά τελεσθείσα με δόλο σε μηχάνημα ανταποδοτικής ανακύκλωσης ή σε κάδο οποιουδήποτε εφαρμοζόμενου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης
εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμός Καθαριότητας.
6. Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλούμενων 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 περισυλλογής.
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 φυλάσσονται σε κατάλληλους (μη δημιουργούντες προβλήματα σε
γειτονικές κατοικίες-καταστήματα) μη κοινόχρηστους χώρους (υπόγεια, ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι, κ.λπ.) μέχρι την αποκομιδή τους.
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 ρίπτονται 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 ΣΤ:
Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων
Ά ρ θ ρ ο 2 0: Υπ οχρεώ σεις π εζώ ν κα ι ο δ ηγ ώ ν οχ η μά των
1. Η ρίψη από πεζούς καθοδόν άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών συσκευασίας,
μικρών αντικειμένων ή ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να
ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια απορριμμάτων, στους κάδους απορριμμάτων ή στους
κάδους εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, αν πρόκειται για ανακυκλώσιμα υλικά.
2. Απαγορεύεται η στάση ή η στάθμευση οχημάτων στις γωνίες δρόμων ή με τρόπο που
να εμποδίζουν την ελεύθερη προσπέλαση ή ελιγμούς των απορριμματοφόρων για την
προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων. Επίσης, απαγορεύεται η στάση ή η στάθμευση μπροστά σε κάδους απορριμμάτων με τρόπο που να εμποδίζεται η ελεύθερη
μετακίνηση κάδων απορριμμάτων προς ή από το απορριμματοφόρο ή ακόμα και το
πλήρες άνοιγμα του καπακιού των κάδων. Τα οχήματα θα απομακρύνονται σε συνεργασία με την τροχαία.
3. Η ρύπανση με λάδια κάθε είδους οχημάτων που εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα ή σε
άλλους κοινόχρηστους χώρους μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων
πρέπει να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση
διαρροής να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως
διαρροή μετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν
αμέσως τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Άρθρο 21: Υπ οχρεώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφ έ ρ ον το ς
1. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε
μορφής απορριμμάτων από την κατανάλωση ειδών, οφείλουν να τοποθετούν τα απορρίμματά τους μέσα στους κάδους και να διατηρούν καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο.
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 μέσα μηχανικής αποκομιδής μετά το τέλος ωραρίου λειτουργίας τους
και το πολύ μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη αποκομιδή. Δεν επιτρέπεται η
εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα.
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. Επίσης, οι υπεύθυνοι οφείλουν να ενημερώσουν την Υπηρεσία Καθαριότητας και να υποβάλλουν αίτημα προσθήκης μέσων για την εξυπηρέτηση
των αναγκών της επιχείρησης τους. Τα πρόσθετα μέσα τοποθετούνται υποχρεωτικά σε
χώρο που καθορίζεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας.
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4. Οι 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. Καταστήματα όπως κρεοπωλεία, ψαράδικα καθώς και αντίστοιχα τμήματα υπεραγορών
οφείλουν να συλλέγουν τα υπολείμματα των προϊόντων τους και να τα διαθέτουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Αν στην περιοχή εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης ή ξεχωριστό ρεύμα διαλογής
στην πηγή, οι υπεύθυνοι των παραπάνω καταστημάτων υποχρεούνται να τοποθετούν
ξεχωριστά μέσα για κάθε είδος.

Άρθρο 22: Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις
1. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως περίπτερα, καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή
καταστήματα οφείλουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς όλο το 24ωρο με δικά
τους μέσα και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων, ανεξάρτητα από τον χρόνο
καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου. Υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν και να
χρησιμοποιούν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησης τους και να μεριμνούν για την τήρηση των υγειονομικών
διατάξεων. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή εφαρμόζεται ο παρών
Κανονισμός Καθαριότητας και συντάσσεται εισήγηση περί άμεσης ανάκλησης αδείας
απευθυνόμενη στην αρμόδια Υπηρεσία που τη χορήγησε.
2. Εάν το κατάστημα παραμένει ανοικτό μετά την προγραμματισμένη ώρα αποκομιδής,
οι υπεύθυνοι οφείλουν να αποκομίζουν με δικά τους μέσα τυχόν απορρίμματα και να
τα μεταφέρουν σε χώρο που θα τους υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία ή να τα
φυλάσσουν σε ειδικούς χώρους, τηρώντας τις προβλεπόμενες υγειονομικές διατάξεις,
ώστε να γίνει η αποκομιδή τους σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιοχής.

Ά ρ θ ρ ο 2 3 : Κα θ α ριό τ ητα π εζο δ ρ ο μίων
1. Οι υπεύθυνοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 8 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.
2. Κατά τη λήψη έκτακτων μέτρων, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων, οι πολίτες και κάτοικοι οφείλουν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για κάθε απαραίτητη ενημέρωση και πληροφορία. Σε περίπτωση κάλυψης των πεζοδρομίων από χιονόπτωση,
οι παρόδιοι κάτοικοι υποχρεούνται στον καθαρισμό του τμήματος που αντιστοιχεί στην
ιδιοκτησία τους.

Ά ρ θ ρ ο 24: Κα θ α ρ ι ό τ ητα α γο ρ ώ ν κα ι λα ϊκώ ν α γο ρ ώ ν
1. Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στον Δήμο (στεγασμένες ή μη,
λαϊκές κ.λπ.), καθώς επίσης πλανόδιοι μικροπωλητές, καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες) οφείλουν να διατηρούν το γύρω από αυτούς χώρο καθαρό, να συλλέγουν τα
κάθε είδους απόβλητα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν στους κάδους
μηχανικής αποκομιδής, ή σε ειδική θέση που τους έχει υποδειχθεί από τον Δήμο.
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2. Σε περίπτωση αδιαφορίας, παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του
χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους.
3. 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 αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές. Οι 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.
4. 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 κανένα τρόπο, την εκτέλεση του
έργου της.

Ά ρ θ ρ ο 2 5 : Υπ α ίθ ρια α π οθή κε υση υλ ικώ ν
1. Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κ.λπ. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από τον διασκορπισμό των
υλικών αυτών στο περιβάλλον. Στην χορηγούμενη από τον Δήμο άδεια κατάληψης του
πεζοδρομίου ή του κοινοχρήστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαξη
των παραπάνω υλικών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λάβει ο δικαιούχος 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 κυρώσεων
από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλει κατά των υπευθύνων πρόστιμο ανάλογα με τη
σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης.

Ά ρ θ ρ ο 2 6 : Υγρά α π ό βλ ητα
1. Απαγορεύεται η απορροή όμβριων υδάτων από τις βεράντες κατευθείαν στο οδόστρωμα ή η ρίψη ακάθαρτων υδάτων.
2. Απαγορεύεται η απόρριψη λυμάτων από βυτιοφόρα σε φρεάτια αγωγών όμβριων ή
ακάθαρτων ή κατοικιών.
3. Απαγορεύεται η παράνομη σύνδεση οικιών με αγωγούς ακάθαρτων λυμάτων ή όμβριων υδάτων και η παράνομη σύνδεση όμβριων υδάτων σε αγωγούς αποχέτευσης ακάθαρτων.
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Άρθρο 27: Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων
1. Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου, πρέπει να
έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με τέντα. Για όσα φορτηγά δεν έχουν προστατευμένο το φορτίο τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρροή ή διασπορά υλικών
στο δρόμο, και για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα που αφήνουν αντικείμενα ή μπάζα
στους δρόμους, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.
2. Τα απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση
εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. Σε
αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμός Καθαριότητας.

Άρθρο 28: Εγκατα λελε ιμμέ να οχ ή μα τα
1. Τα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, λοιπά οχήματα, σκάφη αναψυχής, τρέιλερ και μηχανήματα πάσης μορφής, τα οποία βρίσκονται σταθμευμένα για περισσότερο από δύο (2)
μήνες στο ίδιο σημείο, θεωρούνται ότι αποτελούν στερεά απόβλητα και ο ιδιοκτήτης
τους οφείλει να τα απομακρύνει αμέσως.
2. Εφόσον διαπιστωθεί η παράβαση ειδοποιείται η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για την
εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.

Ά ρ θ ρ ο 2 9 : Ο ικο δ ο μ ικέ ς εργα σίε ς
1. Οι υπεύθυνοι οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν τους χώρους γύρω από το
εργοτάξιο καθαρούς για λόγους καθαριότητας και υγιεινής.
2. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε παρεμβολή σε άνοιγμα χώρου που προορίζεται για την
τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων.
3. Όσον αφορά στα μπάζα και γενικά απόβλητα που προέρχονται από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, μικροεπισκευές κ.λπ. ισχύει το άρθρο 14 του παρόντος Κανονισμού.

Ά ρ θ ρ ο 30 : Κα το ικίδ ι α Ζ ώ α
1. Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο
καθαρισμό του περιβάλλοντος από τις ακαθαρσίες που δημιουργούν τα κατοικίδια.
2. Οι 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.

Ά ρ θ ρ ο 31 : Ρ ύπ α νσ η εξωτερ ικώ ν χ ώ ρ ων
1. Απαγορεύεται η ρύπανση με σπρέι, μπογιά ή άλλο μέσο τοίχων δημοτικών κτηρίων,
δρόμων ή πεζοδρομίων, κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, μνημείων ή αγαλμάτων.
2. Απαγορεύεται η επικόλληση ή αυθαίρετη τοποθέτηση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών
αφισών, πινακίδων ή εντύπων σε στύλους και υποσταθμούς κοινής ωφελείας, σε σηματοδότες και σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.
3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών γιγαντοαφισών και αεροπανό σε κοινόχρηστους χώρους.
4. Απαγορεύεται η αυθαίρετη ρήψη φυλλαδίων και διαφημιστικών εντύπων.
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Κεφάλαιο Ζ:
Καθαριότητα Ιδιωτικών Χώρων
Ά ρ θ ρ ο 32 : Κα θ α ρ ι ό τ ητα ιδ ιωτικώ ν χ ώ ρ ων (στεγα σμέ νων ή
μη)
1. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή
μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ιδιωτικός χώρος είναι ακάθαρτος, αποτελεί εστία
μόλυνσης ή προκαλεί δυσοσμία και κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ο Δήμος, μετά
από σχετική έγγραφη προειδοποίηση και αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας, μπορεί να
προβεί σε καθαρισμό ιδιόκτητων χώρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να
καταλογίσει τη δαπάνη καθαρισμού στον εκάστοτε υπεύθυνο.

Ά ρ θ ρ ο 33 : Κα θ α ριό τ ητα ο ικο π έ δ ων
1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς ή κάτοχοι οικοπέδων ή λοιπών ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται
(σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη ΦΕΚ 724/87 τεύχος Β΄) στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σε αυτά προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.
2. Οι ιδιοκτήτες, νομείς ή κάτοχοι οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα, να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και να τα περιφράξουν
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται κατόπιν των σχετικών συστάσεων, ο Δήμος έχει το δικαίωμα, μετά από σχετική ειδοποίηση, να παρέμβει καθαρίζοντάς
τα και να χρεώνει τη σχετική δαπάνη στους ιδιοκτήτες, νομείς ή κατόχους.
4. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος στον Δήμο, η ειδοποίηση τοιχοκολλείται
στην ιδιοκτησία και μετά την παρέλευση προθεσμίας εφαρμόζονται τα ανωτέρω.
5. Απαγορεύεται η υπαίθρια καύση κλαδιών και χόρτων κατά τους μήνες Μάιο έως και
Οκτώβριο. 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα 1:
Κριτήρια Χωροθέτησης Κάδων
1. Η Υπηρεσία Καθαριότητας είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη για τη χωροθέτηση των κάδων στα όρια του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη:
α) Την υφιστάμενη μέχρι σήμερα 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.
γ) Τον βασικό εξοπλισμό της Υπηρεσίας Καθαριότητας (απορριμματοφόρα, μηχανικά
σάρωθρα, φορτηγά, υδροφόρες, πλυντήρια κάδων), καθώς, επίσης, και του σχετικού
εξοπλισμού του αμαξοστασίου (αντλίες καυσίμων, εξοπλισμός συνεργείου, κ.λπ.).
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.
2. Ειδικότερες επιδιώξεις και στόχοι:
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) Ο περιορισμός της οπτικής όχλησης και η διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και
οχημάτων πλησίον των κάδων.
ε) 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.
3. Το σύνηθες μέγεθος των κάδων είναι τα 1.100 λίτρα, αλλά υπάρχουν και περιοχές όπου
τοποθετούνται, λόγω ειδικών συνθηκών, κάδοι διαφορετικής χωρητικότητας.
4. Κατά την επιλογή, η Υπηρεσία Καθαριότητας 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 ένα κτήριο άνω των 15 διαμερισμάτων τοποθετείται κάδος αστικών απορριμμάτων
στην πρόσοψη του κτηρίου με απόφαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Τυχών απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας για την ακριβή θέση του κάδου αξιολογείται
από την Υπηρεσία.
6. Σε γειτονικά κτήρια που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 15 διαμερίσματα, ο κάδος τοποθετείται στο όριο των ακινήτων εφόσον αυτό είναι εφικτό. Όταν όμως υπάρχουν είσοδοι ή βιτρίνες καταστημάτων ή υπάρχει στενό πεζοδρόμιο, τότε η τοποθέτηση γίνεται
στην πρόσοψη του κτηρίου με τα περισσότερα διαμερίσματα.
7. Σε περίπτωση που κοντά σε μια πολυκατοικία βρίσκεται μονοκατοικία, ο κάδος τοποθετείται στην πρόσοψη της πολυκατοικίας.
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8. Σε δρόμους όπου η πλειοψηφία των κατοικιών είναι μονοκατοικίες, η τοποθέτηση των
κάδων γίνεται κατά την κρίση της Υπηρεσίας αναλόγως με τις ιδιαιτερότητες της κάθε
οδού.
9. Αν ο κάδος πρόκειται να εξυπηρετήσει περισσότερα των δύο κτιρίων, τότε τοποθετείται μπροστά στην πρόσοψη του κτιρίου με τον μεγαλύτερο αριθμό διαμερισμάτων.
10. Tα 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 Καθαριότητας του Δήμου. Σε
αντίθετη περίπτωση θα τοποθετούνται στην πρόσοψη του καταστήματος.
11. Σε περιπτώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν μπορούν να
υπαχθούν στην προηγούμενη παράγραφο, οι κάδοι τοποθετούνται κατά την κρίση της
Υπηρεσίας Καθαριότητας.
12. 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.
13. 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.
14. Σε δρόμους όπου το εύρος του πεζοδρομίου είναι μικρότερο των 2 μέτρων ή όταν η
κλίση των δρόμων 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 κατασκευάζεται εσοχή.
15. Όταν ένας πεζόδρομος απαιτεί κάδους, αυτοί τοποθετούνται στην αρχή και το τέλος
του πεζόδρομου.
16. 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.
17. Αρμόδια για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσης των κάδων είναι αποκλειστικά η Υπηρεσία
Καθαριότητας.
18. Σε αυθαίρετες μετακινήσεις κάδων από πολίτες επιβάλλεται πρόστιμο.
19. Όταν υπάρχει αμφισβήτηση της θέσης ενός κάδου, αυτή μπορεί να αλλάξει με τη
σύμφωνη γνώμη όλων των ενδιαφερομένων, εφόσον δεν ενοχλεί και δεν διαταράσσει
τη σωστή λειτουργία της μηχανικής αποκομιδής (συχνές στάσεις απορριμματοφόρων,
κυκλοφοριακά προβλήματα κ.λπ.).
20. Κάθε νέα οικοδομή οφείλει να διαθέτει χώρο για την τοποθέτηση κάδου μηχανικής
αποκομιδής σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση
από το απορριμματοφόρο. Οι κατασκευαστές οφείλουν, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας, να κατασκευάζουν τη θέση των κάδων κατά τη διάρκεια των
οικοδομικών εργασιών.
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Παράρτημα 2:
Κωδικοί Ευρωπαϊκού
Καταλόγου Αποβλήτων
Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης
2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ και
2001/573/ΕΚ της Επιτροπής ΕΚ. Στην έννοια του στερεού (μη επικίνδυνου) αποβλήτου
δεν υπάγονται τα απόβλητα εκείνα που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) και τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα.
20

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ),
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ

20 01

χωριστά συλλεγέντα μέρη

20 01 01

χαρτιά και χαρτόνια

20 01 02

γυαλιά

20 01 08

βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης

20 01 10

ρούχα

20 01 11

υφάσματα

20 01 13*

διαλύτες

20 01 14*

οξέα

20 01 15*

αλκαλικά απόβλητα

20 01 17*

φωτογραφικά χημικά

20 01 19*

ζιζανιοκτόνα

20 01 21*

σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο

20 01 22

αεροζόλ

20 01 23*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες

20 01 25

βρώσιμα έλαια και λίπη

20 01 26*

έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 25

20 01 27*

χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

20 01 28

χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στο
σημείο 20 01 27

20 01 29*

απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

20 01 30

απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29

20 01 31*

κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες
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20 01 32

φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31

20 01 33*

μπαταρίες και συσσωρευτές και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που
περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες

20 01 34

μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01
33

20 01 35*

απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον
αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα
συστατικά στοιχεία (τα επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία από ηλεκτρικό
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορεί να περιλαμβάνουν συσσωρευτές και
μπαταρίες και επισημαίνονται ως επικίνδυνα, διακόπτες υδραργύρου, γυαλί
από καθοδικούς σωλήνες και άλλα είδη ενεργοποιημένης υάλου κ.λπ.)

20 01 36

απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον
αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35

20 01 37*

ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

20 01 38

ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37

20 01 39

πλαστικά

20 01 40

μέταλλα

20 01 41

απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων

20 01 99

άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως

20 02

απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)

20 02 01

βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα

20 02 02

χώματα και πέτρες

20 02 03

άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα

20 03

άλλα δημοτικά απόβλητα

20 03 01

ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα

20 03 02

απόβλητα από αγορές

20 03 03

υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων

20 03 04

λάσπη σηπτικής δεξαμενής

20 03 06

απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων

20 03 07

ογκώδη απόβλητα

20 03 99

δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
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Παράρτημα 3:
Θεσμικό Πλαίσιο Κανονισμού
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β´ 1909/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης».
Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α´ 114/06) «Νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας».
Ν. 3731/08 (ΦΕΚ Α´ 263/08) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 116 (ΦΕΚ Α´ 81/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για
την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιουμένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα
στο τέλος του κύκλου ζωής τους».
Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 82 (ΦΕΚ Α´ 64/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για
την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». Αντικατάσταση της
ΚΥΑ 98012/2001/1996 «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων».
Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 109 (ΦΕΚ Β´ 805/04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείρισή τους».
ΚΥΑ 11421/97 (ΦΕΚ Β´ 1016/97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
ΚΥΑ ΗΠ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β´ 1419/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες».
Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α´ 179/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ)».
Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α´ 160/86) «για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/02).
ΚΥΑ 10315 (ΦΕΚ Β’ 369/93) «Σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και
νερού».
Άρθρο 15 ΚΟΚ (Ν. 2696/99) «Εκπομπές ρύπων, θορύβων κ.λπ.».
Αστυνομική διάταξη 1023/2/37/1996 «Μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας».
Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων».
Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α´ 191/03) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».
ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β´ 383/06) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/
ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα».
ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ Β´ 287/07) «Έγκριση εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων απορριμμάτων».
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Παράρτημα 4:
Πρόστιμα για την Τήρηση
Καθαριότητας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 2 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α´ 114/06) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του άρθρου 72 του Ν. 3452/10 (ΦΕΚ Α´ 87/10) ο καθορισμός των διατάξεων επιβολής προστίμων για την τήρηση της καθαριότητας καθώς και το
ύψος του προστίμου για κάθε περίπτωση αποτελεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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η εναπόθεση μπαζών σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης 50 €/μ3
η εναπόθεση μπαζών 4 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των έργων από ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ 150 €/μ3
η εναπόθεση μπαζών σε πεζοδρόμιο ή οδόστρωμα 2 ημέρες μετά την εκσκαφή για
οικοδομή 150 €/μ3
η ρίψη μπαζών σε κάδους απορριμμάτων 500 € συν την αξία του κάδου σε περίπτωση
καταστροφής του
η μη αποκατάσταση τομών 2 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των έργων 400 €
η απόρριψη λυμάτων σε φρεάτια αγωγών όμβριων ή ακαθάρτων ή κατοικιών από βυτιοφόρα 4.000 € και σε περίπτωση υποτροπής 10.000 €
η κατάληψη κοινοχρήστου χώρου με αντικείμενα, τα οποία παρεμποδίζουν την διέλευση πεζών ή αυτοκινήτων, όπως εμπορεύματα και παρεμφερή 150 €/τ.μ., μπάρες και
λοιπά εμπόδια 70 € ανά τεμάχιο
η κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από οποιοδήποτε τροχοφόρο 80 €
το παρκάρισμα κάθε είδους οχήματος έμπροσθεν κάδου απορριμμάτων 100 €
η κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από κοντέινερ 150 €
η εγκατάλειψη οχημάτων με ή χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας, τροχόσπιτα, βάρκες, τα
οποία ρυπαίνουν τον χώρο 800 € συν έξοδα μεταφοράς
η παράνομη σύνδεση οικιών με αγωγούς ακαθάρτων λυμάτων ή όμβριων υδάτων
1.500 €
η παράνομη σύνδεση όμβριων υδάτων με αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων 2.000 €
και σε περίπτωση υποτροπής 4.000 €
η απόρριψη οικιακών απορριμμάτων έξω από τους κάδους 150 € και σε περίπτωση
υποτροπής 500 €
η απόρριψη μικροαντικειμένων (εισιτήρια, χαρτάκια, κουτιά από τσιγάρα κ.λπ.) εκτός
ειδικών δοχείων ή κάδων απορριμμάτων που έχει τοποθετήσει ο Δήμος σε διάφορα
σημεία της πόλης 50 €
η μη περίφραξη και η μη τήρηση καθαριότητας παλαιών ακατοίκητων ακινήτων και
οικοπέδων 1.000 € συν έξοδα καθαρισμού και περίφραξης όπου χρειάζεται και σε
περίπτωση υποτροπής 3.000 €
η απόρριψη μικρών απορριμμάτων που προέρχονται από τα καταστήματα 250 € και σε
περίπτωση υποτροπής 2.500 €
η μη τήρηση της καθαριότητας από καταστηματάρχες στους οποίους χορηγείται άδεια
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (καφετέριες, πιτσαρίες, αναψυκτήρια κ.λπ.) 500 €
η μη τήρηση των ωραρίων φόρτωσης και αποθήκευσης (14:30-15:30 & 20:30-21:00) και
η απόρριψη των υλικών συσκευασίας (χαρτόνια κ.λπ.) στους κάδους απορριμμάτων, πριν
το πέρας του ωραρίου λειτουργίας τους, αφού υποχρεωτικά έχει ελαχιστοποιηθεί ο όγκος
των χαρτονιών (πακετάρισμα, δέσιμο) 250 € και σε περίπτωση υποτροπής 2.500 €
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η ρύπανση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου σχολείων 2.000 € και σε περίπτωση υποτροπής 4.000 €
η ρύπανση ή η καταστροφή μνημείων, αγαλμάτων και πρασίνου 2.000 € και σε περίπτωση υποτροπής 4.000 €
η ρύπανση ή η καταστροφή οδών από οχήματα (λάδια, μεταφερόμενα υλικά κ.λπ.)
800 € συν έξοδα καθαρισμού ή επισκευής
η ρύπανση από καυστήρες 80 €
η ηχορύπανση από καταστήματα 400 € και σε περίπτωση υποτροπής 2.000 €
η ηχορύπανση από ιδιώτες 100 € και σε περίπτωση υποτροπής 500 €
η ανάρτηση πανό σε παλαιά οικήματα, σχολεία, κοινοχρήστους χώρους κ.λπ. 80 € και
σε περίπτωση υποτροπής 500 €
η αφισοκόλληση 8 € ανά αφίσα
η τοποθέτηση γιγαντοαφισών και διαφημιστικών πινακίδων 130 € το πρώτο τ.μ. και 80 €
για κάθε επιπλέον
η ρύπανση τοίχων ή κοινοχρήστων χώρων με σπρέι, χρώματα κ.λπ. 500 €
η επικόλληση διαφημιστικών αυτοκόλλητων σε πεζοδρόμια, πλατείες και οδοστρώματα 500 €
η ρίψη διαφημιστικών εντύπων 500 €
η τοποθέτηση πάγκων στη λαϊκή αγορά από την προηγούμενη ημέρα 800 €
η ρύπανση με προϊόντα στο χώρο της λαϊκής μετά το πέρας της λειτουργίας της 400 €
η συμμετοχή στη λαϊκή αγορά χωρίς άδεια 150 €
η ρύπανση από ακαθαρσίες κατοικίδιων ζώων 50 €
η οποιαδήποτε παρεμβολή σε άνοιγμα χώρου που προορίζεται για την τοποθέτηση
κάδου απορριμμάτων (μπάζωμα κ.λπ.) 500 € συν τα έξοδα αποκατάστασης
η ρίψη υγρών (λάδια, πετρέλαια κ.λπ.) σε κάδους απορριμμάτων 200 €

Πολιτική του Δήμου δεν είναι η επιβολή προστίμων, τα οποία θεωρούμε ως έσχατο μέτρο
για τη συμμόρφωση των «συνειδητά ασυνείδητων», αλλά η συνεργασία και η συμμετοχή
όλων των πολιτών, έτσι ώστε όλοι μαζί να βοηθήσουμε στην αναβάθμιση της πόλης μας.
Είναι χρέος όλων μας να διατηρούμε την πόλη καθαρή.
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συμμετέχουμε όλοι
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

Βγάζουμε τα οικιακά απορρίμματα όσο το δυνατόν στις βραδινές ώρες, ενώ
τα απορρίμματα εμπορικών καταστημάτων και γραφείων μετά το κλείσιμό
τους.
Συσκευάζουμε τα απορρίμματα σε ανθεκτικές σακούλες απορριμμάτων, τις
οποίες δένουμε καλά.
Τοποθετούμε τις σακούλες μέσα στους κάδους αποκομιδής.
Απορρίπτουμε στους μπλε κάδους μόνο ανακυκλώσιμα υλικά χύμα και όχι
μέσα σε δεμένες σακούλες, αφού πρώτα τα συμπιέσουμε ώστε να μειωθεί
ο όγκος τους.
Τοποθετούμε στους ειδικούς κάδους τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές που δεν χρειαζόμαστε ή επικοινωνούμε με την Υπηρεσία Καθαριότητας.
Δεν εμποδίζουμε την αποκομιδή των απορριμμάτων με τη στάθμευση των
αυτοκινήτων μας μπροστά στους κάδους απορριμμάτων.
Δεν μετακινούμε τους κάδους από την καθορισμένη θέση τους.
Δεν βγάζουμε ογκώδη αντικείμενα ή κηπευτικά απορρίμματα στο πεζοδρόμιο πριν επικοινωνήσουμε με την Υπηρεσία Καθαριότητας.
Συσκευάζουμε τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών σε πλαστικές ανθεκτικές
σακούλες, οι οποίες πρέπει να είναι γερά δεμένες, και τις τοποθετούμε μέσα
στους κάδους αποκομιδής.
Συσκευάζουμε τα κλαδιά σε ελαφρά δεμάτια και τα τοποθετούμε δίπλα στους
κάδους αποκομιδής μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας.
Φροντίζουμε οι ίδιοι για την απομάκρυνση υπολειμμάτων οικοδομικών εργασιών με δικά μας μέσα.
Διατηρούμε καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών μας.
Πετάμε τα χαρτάκια ή άλλα μικροαντικείμενα στα ειδικά καλάθια ή στους
κάδους που έχει τοποθετήσει ο Δήμος και όχι στον δρόμο.
Δεν προκαλούμε φθορές στον εξοπλισμό της καθαριότητας και δεν καταστρέφουμε μνημεία, αγάλματα, παιδικές χαρές, πάρκα.
Περιφράζουμε τα οικόπεδά μας και τα διατηρούμε πάντοτε ελεύθερα από
απορρίμματα και προβαίνουμε σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωσή
τους.
Εφοδιαζόμαστε με ειδική σακούλα και δεν αφήνουμε τις ακαθαρσίες από τα
κατοικίδιά μας στον δρόμο.
Δεν εγκαταλείπουμε το όχημά μας στον δρόμο πριν επικοινωνήσουμε με τον
Δήμο.
Συμμετέχουμε όλοι και φροντίζουμε το πεζοδρόμιο μπροστά στο σπίτι ή το
κατάστημά μας.
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