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1.ΣΟΥΟ 

τόχοσ του κανονιςμοφ κακαριότθτασ του Διμου Κερατςινίου –Δραπετςϊνασ είναι θ αποςαφινιςθ και 

διατφπωςθ κοινά αποδεκτϊν ςυλλογικϊν αρχϊν, κανόνων υποχρεϊςεων και δικαιωμάτων, που αφοροφν 

ςτθ διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ τθσ πόλθσ, ςτθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ, ςτθν αναβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ και γενικά ςτθν αειφόρο και βιϊςιμθ ανάπτυξθ που προχποκζτει τθ ςυνετι διαχείριςθ των 

φυςικϊν πόρων και τθν προςταςία του Περιβάλλοντοσ, ζτςι ϊςτε να καλφπτονται οι ςθμερινζσ ανκρϊπινεσ 

ανάγκεσ χωρίσ να υπονομεφεται θ κάλυψθ των αναγκϊν του μζλλοντοσ.  

Η ορκολογικι διαχείριςθ των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων ζχει ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςθ 

των πόρων και τθ μείωςθ των αρνθτικϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων κακ’ όλθ τθ διάρκεια του κφκλου 

ηωισ των υλικϊν, μζςω ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ που περιλαμβάνει τα ςτάδια τθσ ςυλλογισ, τθσ 

μεταφοράσ, τθσ διάκεςθσ και τθσ επεξεργαςίασ, με ςκοπό είτε τθν μείωςθ του όγκου τουσ και τθν 

απομάκρυνςθ των βλαπτικϊν ςτοιχείων, είτε τθν ανάκτθςθ/ παραγωγι χριςιμθσ φλθσ ι ενζργειασ. Ο 

κακοριςτικόσ παράγοντασ ςτθν χάραξθ και υλοποίθςθ ορκολογικισ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ αποβλιτων 

είναι θ κζςπιςθ μζτρων πρόλθψθσ παραγωγισ τουσ  με κινθτοποίθςθ τθσ υπευκυνότθτασ τθσ κοινωνίασ. 

Η αποτελεςματικι εφαρμογι των αρχϊν πρόλθψθσ και προφφλαξθσ προχποκζτει όχι απλϊσ τθν ενθμζρωςθ 

των μελϊν τθσ κοινωνίασ, αλλά τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτθν προςπάκεια επίλυςθσ του προβλιματοσ 

τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, τθν απόκτθςθ ενςυνείδθτθσ γνϊςθσ για τθ διάςταςθ των παγκόςμιων 

περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων που δθμιουργεί θ αλόγιςτθ παραγωγι τουσ, τθν αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ 

τουσ και του ςυςτιματοσ αξιϊν τθσ κοινωνίασ, απζναντι ςτο περιβάλλον.  

Η επίτευξθ τθσ κοινωνίασ τθσ ανακφκλωςθσ, όπωσ ορίηεται από τθν ανακεωρθμζνθ οδθγία-πλαίςιο για τα 

απόβλθτα (2008/98/ΕΚ), προχποκζτει τθν προαγωγι τθσ πρόλθψθσ, τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ, τθσ 

ανακφκλωςθσ και τθσ αξιοποίθςθσ/ανάκτθςθσ των αποβλιτων, προβλζποντασ ωσ φςτατθ λφςθ τθν οριςτικι 

τουσ διάκεςθ. 

Ο Ν.4042/2012 αποτελεί τθν εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν παραπάνω οδθγία, με τθν οποία 

κακιερϊκθκε ο ςτόχοσ τθσ ανακφκλωςθσ κατά 50% των αςτικϊν αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνων 

τουλάχιςτον των αποβλιτων από χαρτί, μζταλλα, πλαςτικά και γυαλί κακϊσ και αντίςτοιχοσ ςτόχοσ 

ανακφκλωςθσ κατά 70% των αποβλιτων από καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (που κα πρζπει να επιτευχκοφν 

μζχρι το 2020). 
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2. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α- ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ 

Άξζξν 1- Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ 

 

Ζ βαζηθή επηδίσμε  ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ  είλαη ε θαζηέξσζε κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο, αληίιεςεο 

θαη πνιηηηθήο ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ κε θχξην ζηφρν ηε κεηάβαζε ζε κηα Κνηλσλία 

Αλαθχθισζεο, κε πςειφ επίπεδν απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ. ην πιαίζην απηφ, ιακβάλνληαη ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνσζεζεί ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε αλαθχθισζε πξντφλησλ, 

θαζηεξψλνληαο ηε ρσξηζηή ζπιινγή απνβιήησλ, φπνπ απηφ είλαη ηερληθά, πεξηβαιινληηθά θαη 

νηθνλνκηθά εθηθηφ θαη ελδεδεηγκέλν ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα αλαγθαία πνηνηηθά πξφηππα ζηνπο 

αληίζηνηρνπο ηνκείο αλαθχθισζεο. 

Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνχ είλαη ε εθαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ε πηνζέηεζε θνηλά 

απνδεθηψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ, γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ΑΑ ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο πγείαο, ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπλάξζξσζεο ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, πεξηβάιινλ - θνηλσλία – νηθνλνκία. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε αλζξψπηλε πγεία θαη 

ρσξίο λα βιάπηεηαη ην πεξηβάιινλ, θαη ηδίσο: 

 Υσξίο λα δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο γηα ην λεξφ, ηνλ αέξα, ην έδαθνο, ηα θπηά ή ηα δψα 

 Υσξίο λα πξνθαιείηαη φριεζε απφ ζφξπβν ή νζκέο θαη  

 Υσξίο λα επεξεάδεηαη δπζκελψο ην ηνπίν 

 

Άξζξν2- Αξκνδηόηεηα εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ θαλνληζκνύ 

 

Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αλήθεη ζηηο Γηεπζχλζεηο 

πνπ νξίδνληαη κε βάζε ηνλ νξγαληζκφ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

Ζ Γηεχζπλζε θαζαξηφηεηαο θαη αλαθχθισζεο είλαη αξκφδηα γηα ηελ νξγάλσζε  θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ, ηεο ρσξηζηήο απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο 

ησλ ξεπκάησλ εηδηθψλ απνβιήησλ, ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

Ζ Γηεχζπλζε δεκνηηθήο αζηπλνκίαο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 1 ηνπ N. 3731/08 

«Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο 
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Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ θαη αθνξνχλ: 

 ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ππαίζξησλ ρψξσλ ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ δήκνπ 

θαη γεληθφηεξα ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

αηζζεηηθήο ησλ πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ.  

 ζηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ αγνξψλ, ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ, ησλ δσν-παλεγχξεσλ, ησλ 

ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ θαη γεληθά ησλ ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 ζην ππαίζξην εκπφξην θαη ζηηο ιατθέο αγνξέο. 

 ζηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο εηδηθφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ 

θαηαζθεπήο θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ, 

 ζηελ πξφιεςε ππξθαγηψλ (θαζαξηζκφο νηθνπέδσλ) 

 ζηα εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα 

 

Ο Γήκαξρνο κπνξεί, κε επηκέξνπο Απνθάζεηο ηνπ, λα αλαζέηεη ζε Γεκνηηθνχο Τπαιιήινπο, ηελ 

εθαξκνγή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εηδηθήο λνκνζεζίαο, αξκφδηνη είλαη νη θνξείο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο. 

 

Άξζξν 3 – Θέζπηζε ζπζηήκαηνο θηλήηξωλ - αληηθηλήηξωλ 

 

Ζ ζέζπηζε ελφο ζπζηήκαηνο θηλήηξσλ - αληηθηλήηξσλ έρεη πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο 

κείσζεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζή ηνπο. Ζ ζχλδεζε ηεο ειάηησζεο θαη 

ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ κε νηθνλνκηθέο ειαθξχλζεηο/επηβαξχλζεηο γηα λνηθνθπξηά 

θαη επηρεηξήζεηο, ιεηηνπξγεί σο ηζρπξφ εμσηεξηθφ θίλεηξν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο ησλ 

παξαδνζηαθψλ αληηιήςεσλ θαη ζπλεζεηψλ θαη ηεο πηνζέηεζεο λέσλ πξαθηηθψλ κείσζεο ησλ 

απνβιήησλ (επαλαρξεζηκνπνίεζε, δηαινγή ζηελ πεγή, αλαθχθισζε, θαζηέξσζε θάδνπ νξγαληθψλ). 

Απνηειεί δε εθαξκνγή ηεο βαζηθήο Δπξσπατθήο αξρήο « ν ξππαίλσλ πιεξψλεη » θαη πξνζαξκνγή 

ζηε λέα λνκνζεζία βάζεη ηεο νπνίαο ην θφζηνο δηαρείξηζεο επηκεξίδεηαη αλαινγηθά κε ηελ πνζφηεηα 

ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ (άξζξν 9 Νφκνο 3854/2010).  
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Σα έζνδα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθηλήηξσλ (πξφζηηκα πνπ αθνξνχλ ζε παξαβάζεηο 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ), θαηαηίζεληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα 

ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηψλ θαη 

ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Σέηνηεο ελέξγεηεο κπνξεί λα είλαη ε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ 

θαη γεληθά ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ ζα απεπζχλνληαη ζε φια ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά 

ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. Με ηε ζπλεξγαζία αξκφδησλ θνξέσλ θαη εηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ ηνπ 

Γήκνπ, κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ δηαθνξεηηθέο δξάζεηο αλά ειηθία θαη 

παξαγσγηθή ηάμε κε απνδέθηεο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη λνηθνθπξηά. 

ηνπο θαηνίθνπο ή επηρεηξεκαηίεο πνπ απνδεδεηγκέλα αληαπνθξίλνληαη ζηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ, παξέρνληαη ζπκβνιηθέο επηβξαβεχζεηο, φπσο ρνξήγεζε θπηψλ, δελδξπιιίσλ 

θ.α. , ή δσξεάλ πξνβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο κέζα απφ ηα δειηία ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

Οξγαλψλνληαη θαη πινπνηνχληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα δηαινγήο ζηελ πεγή γηα ηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ, 

κε ζηφρνλα θαιιηεξγεζνχλ ζηνπο καζεηέο αμίεο θαη ζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ελεξγφ θαη 

ππεχζπλν πνιίηε θαη λα πξνσζεζεί ε ακθίδξνκε ζρέζε θαη επηθνηλσλία ζρνιείνπ - ηνπηθήο 

θνηλσλίαο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλψλ δξάζεσλ. Οη καζεηέο θαη ηα ζρνιεία πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην πξφγξακκα επηβξαβεχνληαη κε ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ παξέρεηαη εμσηεξηθφ θίλεηξν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ εγρεηξήκαηνο. Παξάιιεια κε επηκέξνπο δξάζεηο φπσο θακπάληεο ελεκέξσζεο θαη 

βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο,ελδπλακψλνληαη ηα εζσηεξηθά 

θίλεηξα ησλ καζεηψλ κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ πνιηηψλ, νη νπνίνη ζα ελεξγνπνηνχληαη 

θαη ζα δξνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαθχθισζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα. 

Κάζε δεκφηεο ή νκάδα δεκνηψλ ή ζχιινγνο ή θνξέαο ή επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

«πηνζεηήζεη» θάπνην θνηλφρξεζην ρψξν π.ρ. πιαηεία ζρνιείν, παηδηθή ραξά θ.ι.π, θαηφπηλ ζρεηηθήο 

αίηεζεο ζηε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο, ψζηε ζε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία πάληα κε ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ λα αλαιάβεη ηελ θξνληίδα ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία βεβαηψζεη κε 

εηζήγεζή ηεο ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία θαη επίηεπμε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ, κε απφθαζε Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ν Γήκνο πξνβαίλεη ζε εζηθή επηβξάβεπζε αιιά θαη ζπκβνιηθέο παξνρέο γηα φζνπο 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο νκάδεο εξγαζίαο. 
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Άξζξν 4 - Πξνζδηνξηζκόο θαη ηαμηλόκεζε ηωλ απνβιήηωλ. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Νφκνπ πιαίζην γηα ηα απφβιεηα λ.4042/2012, απφβιεην ζεσξείηαη 

θάζε νπζία ή αληηθείκελν ην νπνίν ν θάηνρφο ηνπ απνξξίπηεη ή πξνηίζεηαη ή ππνρξενχηαη λα 

απνξξίςεη. 

Δπηθίλδπλα απφβιεηα: ηα απφβιεηα πνπ εκθαλίδνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηθίλδπλεο 

ηδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ λ.4042/2012 (ζει.41 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ) 

Απφβιεηα έιαηα: ηα νξπθηέιαηα ή ηα ζπλζεηηθά ιηπαληηθά ή ηα βηνκεραληθά έιαηα πνπ δελ είλαη 

πιένλ θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε, γηα ηελ νπνία αξρηθψο πξννξίδνληαλ, φπσο ηα ρξεζηκνπνηεκέλα 

έιαηα θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο, ηα έιαηα θηβσηίσλ ηαρπηήησλ, ηα ιηπαληηθά έιαηα, ηα έιαηα γηα 

ζηξνβίινπο θαη ηα πδξαπιηθά έιαηα, 

Βηνινγηθά απφβιεηα (βηναπφβιεηα): ηα βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα θήπσλ θαη πάξθσλ, ηα 

απνξξίκκαηα ηξνθψλ θαη καγεηξείσλ απφ ζπίηηα, εζηηαηφξηα, εγθαηαζηάζεηο νκαδηθήο εζηίαζεο θαη 

ρψξνπο πσιήζεσλ ιηαληθήο θαη ηα ζπλαθή απφβιεηα απφ εγθαηαζηάζεηο κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ. 

Σα ζηεξεά απφβιεηα πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα ΗΑ θαη ΗΒ ηνπ άξζξνπ 17  ηεο 

Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 50910 / 2727 ( ΦΔΚ Β ΄ 1909 / 2003 ). 

Γεκνηηθά απφβιεηα λννχληαη ηα απφβιεηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα ΗΒ' ηνπ άξζξνπ 21 

ηεο ίδηαο Κ.Τ.Α κε νλνκαηνινγία αλαθνξάο 20.00.00, απφ ηα νπνία εμαηξνχληαη ηα απφβιεηα πνπ 

πεξηέρνληαη ζηελ ίδηα νλνκαηνινγία θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ, πνπ έρεη πηνζεηεζεί κε ηελ Απφθαζε 200 I / 118/ Δ.Κ. / (ΔΔL 47 /2001). 

Ωο νηθηαθά απφβιεηα λννχληαη ηα απφβιεηα ησλ θαηνηθηψλ, ηνπ νδνθαζαξηζκνχ ή άιια απφβιεηα 

πνπ κπνξνχλ απφ ηε θχζε ή ηε ζχλζεζή ηνπο λα εμνκνησζνχλ κε ηα «νηθηαθά».  

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ηα Γεκνηηθά απφβιεηα ηαμηλνκνχληαη ζε: αζηηθά, εηδηθά 

θαη ηνμηθά-επηθίλδπλα.  

1. Σα Γεκνηηθά  (Αζηηθά) απφβιεηα πεξηιακβάλνπλ:  

α) Δζσηεξηθά απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ νηθίεο, θαηαζηήκαηα, γξαθεία, βηνκεραληθνχο, 

βηνηερληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, λνζνθνκεία, ηδξχκαηα, εθθιεζίεο, ζρνιεία θαη γεληθά 

απφ φινπο ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο εθδειψλνληαη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, πιελ ησλ 

παξαγξάθσλ β θαη γ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.   
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β) Δμσηεξηθά απφβιεηα, νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη πξνέιεπζεο πνπ βξίζθνληαη ζε νδνχο, 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, αθάιππηα νηθφπεδα θηι.  

γ) Πξντφληα θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ (θιαξηά, θχιια, ρφξηα θ.η.ι.).  

δ) Δπηθίλδπλα νηθηαθά απφβιεηα (ζε κηθξέο πνζφηεηεο), φπσο κπαηαξίεο, θάξκαθα, ζχξηγγεο θηι.  

ε) Ογθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα.  

2. Σα Δηδηθά απφβιεηα πεξηιακβάλνπλ: 

α) Τπφινηπα πξνεξρφκελα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ,    

ζπλεξγείσλ θαη άιισλ κνλάδσλ παξαγσγήο (μχιν, ραξηί, πιαζηηθά, έιαηα θαη ιίπε, ξνχρα, 

πθάζκαηα, ρξψκαηα, θφιεο, ξεηίλεο, ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα θηι) πνπ δελ πξνζνκνηάδνπλ κε 

ηα αζηηθά, ιφγσ φγθνπ, πνζφηεηαο, πνηφηεηαο, δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο θαη ηειηθήο επεμεξγαζίαο.  

β) Τπφινηπα λνζνθνκείσλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ γεληθψο, εθηφο ησλ κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ αίζνπζεο ρεηξνπξγείνπ θαη ηνθεηψλ, απφ παζνινγναλαηνκηθά, κηθξνβηνινγηθά, 

αηκαηνινγηθά εξγαζηήξηα, νπφ ηκήκαηα ινηκσδψλ λφζσλ θηι, ηα νπνία νδεγνχληαη ππνρξεσηηθά 

πξνο θαχζε ζε εηδηθνχο θιηβάλνπο.  

γ) Απφβιεηα θαη ππφινηπα θαζαξηζκνχ λεθξνηαθείσλ.  

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

ε) Απφβιεηα κε δπλάκελα λα κεηαθεξζνχλ κε ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο θαη νρήκαηα.  

ζη) Απηνθίλεηα, νρήκαηα, ζθάθε θαη κεραλήκαηα γεληθψο, θαζψο θαη κέξε ηνπο, άρξεζηα ή 

εγθαηαιειεηκκέλα θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

3. Σα Σνμηθά - Δπηθίλδπλα απφβιεηα πεξηιακβάλνπλ, φια ηα απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ 

εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ (γεσξγηθά θάξκαθα, 

ξαδηελεξγά, εθξεθηηθά, ηνμηθά θιπ .), ηα νπνία πεξηέρνληαη ζηελ  Κ.Τ.Α. 19396/1546/1977 (ΦΔΚ 

Β΄604)  «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» θαη ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή, 

απνθνκηδή θαη ηειηθή δηάζεζε γίλεηαη κε ηξφπνπο, κεζφδνπο θαη κεηαθνξηθά κέζα δηάθνξα απφ ηα 

ζπλήζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β '  - ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

Άξζξν 5 -Τπνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ 

 

Βάζε ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Ν.3852/2010, ε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ζε επίπεδν 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, κεηαθφξησζεο, επεμεξγαζίαο, αλαθχθισζεο θαη ελ γέλεη αμηνπνίεζεο, 

δηάζεζεο, ιεηηνπξγίαο ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθεπήο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη 

αμηνπνίεζεο, θαζψο θαη απνθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ ρψξσλ ελαπφζεζεο (Υ.Α.Γ.Α.), είλαη 

αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ. Ζ δηαρείξηζε πξαγκαηνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν ζρεδηαζκφ, 

πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα  

Με ηνλ παξφληα νξγαληζκφ θαζνξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ σο εμήο: 

Ζ αξκφδηα Γηεχζπλζε ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ : 

1. Μειεηά θαη ζρεδηάδεη ηε ρσξνζέηεζε ησλ θάδσλ κεραληθήο απνθνκηδήο απνβιήησλ.  

2. Καηαξηίδεη πξφγξακκα απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ κε εηδηθά νρήκαηα πξνο 

ηα Κέληξα Γηαινγήο θαη Αλάθηεζεο Τιηθψλ (ΚΓΑΤ), ηνπο ηαζκνχο Μεηαθφξησζεο 

Απνξξηκκάησλ (ΜΑ), ηνπο Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ), ή φπνπ 

αιινχ νξίζεη ε Γεκνηηθή Αξρή. 

3. Λακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε ηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ απνβιήησλ λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, κε ζπρλή ζπληήξεζε, πιχζηκν θαη απνιχκαλζε.  

4. Φξνληίδεη: 

i) γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ ( Γεκαξρηαθφ 

κέγαξν, ΚΔΠ, πνιηηηζηηθά θέληξα, ζρνιεία θ.α) 

 

ii) γηα ηελ επηκέιεηα θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ εμσηεξηθψλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, θαζνξίδνληαο αληίζηνηρν πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο 

αλάγθεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα δηαζέζηκα κέζα. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε 

ρεηξνθίλεησλ θαη κεραλνθίλεησλ κέζσλ γηα ηε ζάξσζε θαη πιχζε ησλ νδψλ, ησλ 

πιαηεηψλ θαη ησλ ινηπψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

5. Σνπνζεηεί ζε επηιεγκέλα ζεκεία (πιαηείεο, πνιπζχρλαζηνπο δξφκνπο θ.α) εηδηθά δνρεία 

ππνδνρήο κηθξναπνξξηκκάησλ θαη κεξηκλά γηα ηε ζπληήξεζε θαη ην άδεηαζκα ηνπο ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
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6. Πξνγξακκαηίδεη ηελ απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ «νγθσδψλ» δεκνηηθψλ 

απνβιήησλ, (παιαηά έπηπια, ζηξψκαηα θηι), κεηά απφ ηειεθσληθή ζπλελλφεζε κε ηνλ 

ελδηαθεξφκελν δεκφηε (ηει.2132074765), θαηά ηελ νπνία νξίδεηαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα  

παξαιαβήο ηνπο απφ ην εηδηθφ φρεκα ηνπ Γήκνπ. Οη ελδηαθεξφκελνη δεκφηεο νθείινπλ, πξηλ 

απφ ηελ απνθνκηδή ησλ νγθσδψλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ, λα πξνθαηαβάινπλ ην 

πξνβιεπφκελν ηέινο απνθνκηδήο, πνπ θαζνξίδεηαη  κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

7. Λακβάλεη έθηαθηα κέηξα γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο φηαλ απηφ επηβάιιεηαη ιφγσ: 

i) ηεο επηθξάηεζεο δπζκελψλ ζπλζεθψλ (π.ρ. θπζηθέο ή αλζξσπνγελείο θαηαζηξνθέο )  

ii) ηεο δηνξγάλσζεο αζιεηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θ.α εθδειψζεσλ απφ ην 

Γήκν   

8. Σεξεί ρξνλνινγηθφ αξρείν κε ηηο  πνζφηεηεο, ηε θχζε, ηελ πξνέιεπζε θαη αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, ηνλ πξννξηζκφ, ηε ζπρλφηεηα ζπιινγήο, ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο, ηνλ ηειηθφ 

απνδέθηε φισλ ησλ απνβιήησλ (Άξζξν 20, Ν.4042/2012) 

9. Δλεκεξψλεη ηνπο δεκφηεο γηα ην πξφγξακκα απνθνκηδήο ησλ απνβιήησλ,  γηα ην πξφγξακκα 

θαζαξηζκνχ ησλ εμσηεξηθψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαζψο θαη γηα ηηο πηζαλέο παξνδηθέο ή 

κφληκεο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ, κε έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηξφπν (αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ). 

10. Παξέρεη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ηνκέα θαζαξηφηεηαο  ηα απαξαίηεηα κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο (ΚΤΑ 53361/2006), ελψ παξάιιεια θαζηεξψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην 

Δπηκφξθσζεο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο εηήζηα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.  

11. Αμηνινγεί ηηο αλάγθεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 5 θαη 15 ηνπ Ν.2939/2001, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3854/2010 θαη ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κείσζεο ησλ 

βηναπνδνκήζηκσλ αζηηθψλ απνβιήησλ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα πγεηνλνκηθή ηαθή, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 ηεο ΚΤΑ 29407/3508/2002(Β΄ 1572). 

12. Καηαξηίδεη πξφγξακκα γηα ηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ, ζέηνληαο ζηφρνπο θαη 

πεξηγξάθνληαο ηα πθηζηάκελα κέηξα πξφιεςεο, ηα νπνία πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ 

απνζχλδεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή απνβιήησλ. Σα κέηξα απηά κπνξεί λα αθνξνχλ : 

i. ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθπφλεζε,  ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Γήκνπ 

(Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο), δξάζεσλ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

εθζηξαηεηψλ ελεκέξσζεο, απεπζπλφκελεο ζην επξχ θνηλφ ή ζε ζηνρεπκέλεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο. 
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ii. ηελ πξναγσγή ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ή/θαη επηδηφξζσζεο θαηάιιεισλ 

απνξξηθζέλησλ πξντφλησλ ή ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο 

13. Απνκαθξχλεη απφ ηηο νδνχο θαη ηα πεδνδξφκηα ηα λεθξά δψα θαη κεξηκλά γηα ηελ 

απνηέθξσζε ή ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο 

14. Θέηεη ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ην ζρέδην ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο 

15. Γλσζηνπνηεί ζηνπο δεκφηεο ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο, ππνρξέσζε 

πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 79 παξ.4 ηνπ Γ.Κ.Κ ηνπ Ν.3463/2006. 

 

Άξζξν 6 –Τπνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηώλ θαη 

άιιωλ πξνϊόληωλ 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.3854/2010 (ΦΔΚ Α 94/236.2010) «Σξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα 

ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ», νη δεκφζηεο ππεξεζίεο 

νξγαλψλνπλ ηε ζπιινγή ησλ απνβιήησλ ησλ άιισλ πξντφλησλ
1
 πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

απνβιήησλ ησλ άιισλ πξντφλησλ. 

Οη ΟΣΑ ήδε κε ηνλ Ν.2939/2001(ΦΔΚ Α 179/6.8.2001) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε 

ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ – Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 

πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ (ΔΟΔΓΑΠ)
2
 θαη άιιεο δηαηάμεηο», ππνρξενχληαη κφλνη ή ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα εγθεθξηκέλα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ξεπκάησλ 

εηδηθψλ απνβιήησλ, λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, θξνληίδνληαο 

παξάιιεια γηα ηε γλσζηνπνίεζή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην θνηλφ θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

ζπκκέηνρήο ηνπ ζε απηά.  Σα ξεχκαηα εηδηθψλ απνβιήησλ γηα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί Πξνεδξηθά 

Γηαηάγκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηα κέηξα θαη ζηνπο φξνπο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζήο ηνπο, ζηελ Διιάδα 

είλαη: 

 Υξεζηκνπνηεκέλα ειαζηηθά νρεκάησλ (Π.Γ. 109,ΦΔΚ 75Α/5.3.04 «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Πξφγξακκα γηα 

ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ηνπο.») 

                                                           
1
Άιια πξντφληα λννχληαη ηα πξντφληα φπσο νρήκαηα, ιάζηηρα, θαηαιχηεο νρεκάησλ, νξπθηέιαηα, κπαηαξίεο θαη 

ζπζζσξεπηέο, ειεθηξηθά είδε, ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, πιηθά ηειεπηθνηλσληψλ , πιηθά εθζθαθψλ θαη 

θαηεδαθίζεσλ, είδε επίπισζεο, εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά , είδε ράξηηλεο γξαθηθήο χιεο θ.α. (άξζξν 2 Ν.2939/2001) 
2
Μεηνλνκάζηεθε «Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο(Δ.Ο.ΑΝ)» κε ην άξζξν 46 ηνπ λ.4042/2012 
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 Απφβιεηα ιηπαληηθψλ ειαίσλ (Π.Γ.82 ΦΔΚ64 Α/2.3.2004 «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ - Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ») 

 Ορήκαηα ζην ηέινο θχθινπ δσήο (Π.Γ. 116, ΦΔΚ 81Α/5.3.04 « Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα 

γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ 

κεηαηξνπέσλ ») 

 Υξεζηκνπνηεκέλεο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο (ΠΓ.115,ΦΔΚ 82 Α/5.3.2004 

«Γηαρείξηζε ησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλεο επηθίλδπλεο 

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

Ζιεθηξηθψλ ηειψλ θαη πζζσξεπηψλ ») 

 Απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (Π.Γ.117, ΦΔΚ 82Α/5.3.04 «Μέηξα, 

φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ») 

 Απφβιεηα απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο–ΑΔΚΚ (Τ.Α.36259/1757/Δ103/2010 

(ΦΔΚ 1312/Β΄/24-08-2010)  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ-ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΩΝ ΓΗΜΟΣΩΝ 

Άξζξν 7- Οξηζκόο θαη ηαμηλόκεζε ρώξωλ παξαγωγήο απνβιήηωλ θαη ππεύζπλνη γηα ηελ 

ηήξεζε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Καλνληζκνύ. 

 

α) «Καηνηθίεο» ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη κφληκεο ή πξφζθαηξεο δηαβίσζεο αηφκσλ ή 

νηθνγελεηψλ, δειαδή ε κνλνθαηνηθία, ην δηακέξηζκα ζε πνιπθαηνηθία ή άιινπ ηχπνπ αθίλεηα φπσο 

π.ρ ε ηξνρνβίια ή ην ηξνρφζπηην. 

Τπεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη νη ελήιηθνη πνπ δηακέλνπλ ζηηο θαηνηθίεο θαη γηα ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ πνιπθαηνηθηψλ, ν δηαρεηξηζηήο. Γηα ηηο αθαηνίθεηεο θαηνηθίεο ππεχζπλνη 

είλαη νη ηδηνθηήηεο. 

β) «Δπηρεηξήζεηο - Καηαζηήκαηα» ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη φπνπ αζθείηαη εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εξγαζηεξίσλ, βηνηερληψλ απνζεθψλ θαη γεληθά φισλ ησλ 

ρψξσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζαλ θαηνηθίεο ή γξαθεία. 
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Τπεχζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαηά πεξίπησζε είλαη: 

 Γηα ηηο πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο, ν ηδηνθηήηεο ή ν δηεπζπληήο ηνπο. 

 Γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο, ν Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο, Γηεπζχλσλ ή Δληεηαικέλνο 

χκβνπινο θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο. 

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

Δπζχλεο, ν δηαρεηξηζηήο. 

 Γηα πλεηαηξηζκνχο, ν Πξφεδξνο θαη ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

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

 Γηα Κνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ θπζηθά πξφζσπα, ηα πξφζσπα πνπ ηηο απνηεινχλ. 

 Γηα Κνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ λνκηθά πξφζσπα, νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ ηηο απνηεινχλ. 

 Γηα δηάθνξα Ννζνθνκεία, ηδξχκαηα θ.ι.π ππεχζπλνο είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ. ή ν 

Γηεπζπληήο. 

 

γ) «Γξαθείν» ζεσξείηαη ν απηνηειήο ρψξνο πνπ είλαη έδξα θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηελ 

άζθεζε, νπνηνπδήπνηε επαγγέικαηνο πνπ έρεη ζρέζε θπξίσο κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. ηελ έλλνηα 

ησλ γξαθείσλ ππάγνληαη θαη αθίλεηα ή ρψξνη φπνπ ιεηηνπξγνχλ δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ππεξεζίεο 

Ν.Π.Γ.Γ, νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο θαη Ν.Π.Η.Γ ή Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 

επηρεηξήζεηο απηψλ. Γηα ηα γξαθεία ππεχζπλνη είλαη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ θ.ι.π ππεχζπλνο είλαη ν 

Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθνχ  

δ) «Οηθφπεδν» ζεσξείηαη ν αθάιππηνο ρψξνο πεξηθξαγκέλνο ή κε, εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο 

(αγξνηεκάρην). 

Γηα ηα «νηθφπεδα» ππεχζπλνο είλαη ν ηδηνθηήηεο ή ν λνκέαο ηνπ. 

ε) «Βηνκεραληθέο θαη Βηνηερληθέο κνλάδεο θαη εξγαζηήξηα» ζεσξνχληαη νη ζηεγαζκέλνη ή ππαίζξηνη 

ρψξνη, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο. ηηο κνλάδεο απηέο ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα, είλαη 

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, νξηδφκελν εθάζηνηε απφ ηε δηεχζπλζε ηεο κνλάδαο θαη γλσζηνπνηνχκελν 

ζην Γήκν. Αλ ηέηνην πξφζσπν δελ έρεη νξηζζεί, ππεχζπλνη ζεσξνχληαη ν ηδηνθηήηεο θαη ν δηεπζπληήο 

ηεο κνλάδαο. 
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ζη) «Τπεχζπλνη κεηαθνξάο θαη Μεηαθφξησζεο» ζεσξνχληαη νη εθηεινχληεο ηηο εξγαζίεο απηέο, 

θαζψο θαη νη νδεγνί, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ. 

 

Άξζξν 8- Τπνρξεώζεηο δεκνηώλ γηα ηα νηθηαθά (κε νγθώδε)απόβιεηα 

 

1. Οη δεκφηεο ππνρξενχληαη λα γλσξίδνπλ ην πξφγξακκα απνθνκηδήο απνβιήησλ πνπ έρεη 

θαηαξηίζεη θαη γλσζηνπνηήζεη ν Γήκνο, ψζηε λα ελαπνζέηνπλ ζηνπο θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο 

ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζπζθεπαζκέλα ζε πιαζηηθνχο αλζεθηηθνχο ζάθνπο, κηα (1) ψξα πξηλ ηε 

δηέιεπζε ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ.  

ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηελ δηάηαμε απηή, ν Γήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. 

2. Οη θάδνη κεραληθήο απνθνκηδήο ηνπνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαηφπηλ κειέηεο ηεο 

Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηινγή, ηελ εγθαηάζηαζε, ηε κεηαθίλεζε ή 

ηελ αιιαγή ηεο ζέζεο ησλ θάδσλ.  

i. Ζ παξεκπφδηζε ηνπνζέηεζεο κέζσλ κεραληθήο απνθνκηδήο θαη ινηπψλ κέζσλ πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ θαη κηθξναπνξξηκκάησλ ή ε κεηαθίλεζή ηνπο, ή  ε παξεκπφδηζε 

θαηαζθεπήο εζνρψλ θαη πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ, απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη πξφζηηκν. 

ii. Ζ κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή θάδσλ ή άιισλ κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 

απνξξηκκάησλ, σο ζπλεπεία πξφζθξνπζεο ή βαλδαιηζκνχ, επηζχξεη πξφζηηκν επηπξφζζεηα 

κε ηε δαπάλε απνθαηάζηαζεο ηεο θζνξάο. 

iii. Ζ επηθφιιεζε απηνθφιιεησλ, δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ θαη ε αλαγξαθή ζπλζεκάησλ ζε 

θάδνπο ή ζε άιια κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ επηζχξεη πξφζηηκν, 

iv. Ζ ζηάζε θαη ζηάζκεπζε Η.Υ. απηνθηλήηνπ κπξνζηά απφ θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο πνπ 

πξνθαιεί θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα ή παξαθψιπζε ηνπ έξγνπ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο, 

επηθέξεη πξφζηηκν. 

v. Ζ ηνπνζέηεζε ζθνππηδηψλ έμσ απφ ηνπο θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο θαη ηα ινηπά κέζα 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο επηζχξεη πξφζηηκν αλά ζάθν ζθνππηδηψλ ή αληηθείκελν. 

 

Άξζξν 9 -Τπνρξεώζεηο δεκνηώλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθύθιωζε 

 

Όινη νη δεκφηεο νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ πιηθψλ πνπ αλήθνπλ ζηα  
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ξεχκαηα εηδηθψλ απνβιήησλ-Αλαθχθισζε πγθεθξηκέλα νθείιεη λα δηαρσξίδεη απφ ηα νξγαληθά 

απφβιεηα (ππνιείκκαηα ηξνθψλ, θήπσλ θ.α.) ηα αθφινπζα:    

 Τιηθά ζπζθεπαζίαο (ραξηί, γπαιί, πιαζηηθφ, κέηαιιν) 

 Απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ  

 Υξεζηκνπνηεκέλεο ειεθηξηθέο ζηήιεο (κπαηαξίεο) θαη ζπζζσξεπηέο  

 Ορήκαηα ζην ηέινο θχθινπ δσήο  

 Υξεζηκνπνηεκέλα ειαζηηθά νρεκάησλ  

 Απφβιεηα ιηπαληηθψλ ειαίσλ  

 Απφβιεηα απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο –ΑΔΚΚ  

9.1 Ο Γήκνο Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο γηα ην ζθνπφ απηφ ζπκκεηέρεη ζηα αθφινπζα εγθεθξηκέλα 

ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ : 

 χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ (ΔΓ-ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ), 

πνπ νξγαλψλεη ε Διιεληθή Δηαηξία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο (Δ.Δ.Α.Α.).Δγθξίζεθε κε ηελ 

ππ' αξηζκφλ 10645/ 20.2.2003 ππνπξγηθή ηνπ απφθαζε (ΦΔΚ 391/2003)
3
 θαη αθνξά ζηε 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο. ε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία απηή έρεη 

ηνπνζεηήζεη κπιε θάδνπο κε ην δηαθξηηηθφ ζήκα ηεο αλαθχθισζεο ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ 

Γήκνπ, θαηφπηλ κειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο. Ζ απνθνκηδή ησλ πιηθψλ απηψλ 

γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηα εηδηθά νρήκαηα πνπ παξαρσξήζεθαλ καδί κε ηνπο 

θάδνπο απφ ηελ πξναλαθεξφκελε εηαηξεία. 

 

Οη δεκφηεο νθείινπλ λα ξίρλνπλ ηηο ρξεζηκνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο απφ ραξηί, γπαιί, πιαζηηθφ, 

αινπκίλην, ζίδεξν, θαζψο θαη έληππα (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία) ζηνλ εηδηθφ κπιε θάδν 

αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλαπαιιαγκέλεο απφ ππνιείκκαηα ηξνθψλ ρσξίο λα είλαη κέζα ζε ζάθν . 

Δηδηθφηεξα νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ φγθν ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ηνπο, 

πξηλ νδεγεζνχλ πξνο αλαθχθισζε.  

 

 πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ «ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΩΝ Α.Δ.». Δγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζκφλ 105134/ 

ΦΔΚ905/17.6.2004 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ 

 

                                                           
3
 Η ζγκριςθ ανανεϊκθκε με τθν υπϋ αρικμό 118019/6.4.2009υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ 634/2009) 
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Σα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) απαγνξεχεηαη λα ελαπνηίζεληαη 

ζηνπο θνηλνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ ή λα απνξξίπηνληαη αλεμέιεγθηα ζε νηθφπεδα θαη 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ιφγσ ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία, 

ε νπνία έγθεηηαη ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο θπζηθνρεκηθήο ηνπο ζχζηαζεο θαη ζηελ πεξηεθηηθφηεηά 

ηνπο ζε ηνμηθέο νπζίεο.  

Οη δεκφηεο νθείινπλ λα ελαπνζέηνπλ ηηο κηθξέο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ζηνπο 

εηδηθνχο πιαζηηθνχο θάδνπο ππνδνρήο ΑΖΖΔ πνπ βξίζθνληαη ζηηο εηζφδνπο ηνπ Γεκαξρείνπ, ζε 

πνιηηηζηηθά θέληξα, ζην δεκνηηθφ θνιπκβεηήξην θ.α. Γηα ηηο κεγάιεο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο 

ζπζθεπέο πνπ έρνπλ θαηαζηεί απφβιεηα, νη δεκφηεο ηειεθσλνχλ ζην 2132074769, ψζηε λα 

πξνγξακκαηηζηεί ε εκεξνκελία θαη ε ψξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνθνκηδή απφ ην ζπλεξγείν 

ηνπ Γήκνπ. Οη Γεκφηεο νθείινπλ λα παξαδίδνπλ ηε ζπζθεπή ζην ζεκείν πνπ έρεη πξνθαζνξηζηεί. Σν 

ζπλεξγείν παξαδίδεη απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ζηνπο δεκφηεο θαη δηαηεξεί αξρείν κε ηα πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά ζηνηρεία ησλ ΑΖΖΔ πνπ παξαιακβάλεη. 

Όιεο νη ζπζθεπέο ΑΖΔΔ ζπγθεληξψλνληαη ζε εηδηθφ εκπνξεπκαηνθηβψηην πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ε 

εηαηξεία ζε ρψξν θαιά θπιαζζφκελν θαηφπηλ ππνδείμεσο απφ ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο.    

 πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Φνξεηψλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ θαη 

πζζσξεπηψλ (..Δ.Γ.Φ.Ζ...)–ΑΦΖ, εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζκφλ 106155/ ΦΔΚ 

1056/14.7.2004 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

 

Οη δεκφηεο νθείινπλ λα ζπιιέγνπλ ηηο θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο (κπαηαξίεο) ζε εηδηθνχο 

θάδνπο αλαθχθισζεο κπαηαξηψλ, πνπ ππάξρνπλ ζηα δεκνηηθά θηίξηα θαη ηα ζρνιεία ηνπ 

Γήκνπ, γηαηί ε αλάκεημή ηνπο κε ηα ππφινηπα απνξξίκκαηα θαη ε πγεηνλνκηθή ηνπο ηαθή έρεη 

ηεξάζηηεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

 

 πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ορεκάησλ Διιάδαο κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«ΔΓΟΔ Α.Δ.» εγθξίζεθεκε ηελ ππ' αξηζκφλ 105136/ ΦΔΚ 907 Β/17.6.2004 Τπνπξγηθή 

Απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

 

Με εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 10, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3731 / 2008, πεξί αλαδηνξγάλσζεο ηεο 

δεκνηηθήο αζηπλνκίαο, ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηα εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα 

εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο. πγθεθξηκέλα: 

i. Οη ηδηνθηήηεο παιαηψλ απηνθηλήησλ πνπ επηζπκνχλ λα θαηαζέζνπλ κφληκα ηηο 

πηλαθίδεο ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαδίδνπλ ηα νρήκαηά ηνπο ζε θάπνην 
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πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη λα ιακβάλνπλ βεβαίσζε 

παξαιαβήο. Ζ παξάδνζε ησλ παιαηψλ απηνθηλήησλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηαζηξνθήο, ην νπνίν απνηειεί ην κφλν λφκηκν έγγξαθν γηα ηελ 

απνηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο. 

ii. Σα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα θάζε είδνπο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηαζκεπκέλα γηα 

πεξηζζφηεξν απφ έλα (1) κήλα ζην ίδην ζεκείν, ζεσξνχληαη ζηεξεά απφβιεηα θαη ν 

ηδηνθηήηεο ηνπο νθείιεη λα ηα απνκαθξχλεη ακέζσο. Δθ’ φζνλ δηαπηζησζεί ε 

παξάβαζε απφ ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ εηδνπνηείηαη ζρεηηθά ν ηδηνθηήηεο θαη αλ 

εμαθνινπζεί ε ζηάζκεπζε ζεσξείηαη θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ νπφηε ηζρχνπλ 

νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ  Ν. 1080/1980. 

iii. Αλ δελ βξίζθεηαη ν ηδηνθηήηεο γηα λα ηνπ επηδνζεί ε εηδνπνίεζε ν Γήκνο επηθνιιά 

εηδηθφ ζήκα επί ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ κεραλήκαηνο θαη ζπληάζζεη πξσηφθνιιν 

θαηαγξαθήο εγθαηαιειεηκκέλνπ. 

iv. ε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο δελ ζπκκνξθσζεί θαη έρεη εμαληιεζεί ην ρξνληθφ 

πεξηζψξην ηνπ ελφο (1) κελφο, ην απηνθίλεην ή ην κεράλεκα ζεσξείηαη 

εγθαηαιειεηκκέλν  

v. Ζ θαηαζηξνθή ή ε απνθφιιεζε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη 

πξφζηηκν. Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

vi. Ορήκαηα ή κεραλήκαηα, πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο πξηλ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ηνπ ελφο κελφο ζε παξαθείκελε ζέζε ζηελ ίδηα πεξηνρή, ζεσξείηαη φηη 

ζπκπιήξσζαλ ην ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο θαηαγξαθήο θαη 

απνζχξνληαη. 

vii. ε θάζε πεξίπησζε, ε εγθαηάιεηςε νρήκαηνο ή κεραλήκαηνο επί ηνπ νδνζηξψκαηνο ή 

ζε άιιν δεκφζην ή δεκνηηθφ θνηλφρξεζην ρψξν, απνηειεί παξάβαζε ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ θαη επηζχξεη πξφζηηκν αλάινγα κε ην είδνο ησλ νρεκάησλ (επηβαηεγά, 

κνηνζηθιέηεο, θνξηεγά θ.α. θαη θάζε είδνπο κεραλέο αλάινγα κε ηνλ φγθν, ην βάξνο 

θαη ην σθέιηκν θνξηίν ηνπο). 

viii. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο κπνξεί ζε δηάζηεκα πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο 

εηδνπνίεζεο ή ηελ επηθφιιεζε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο, λα ππνβάιιεη αίηεκα ζηελ 

ππεξεζία γηα ηελ απφζπξζε ηνπ νρήκαηνο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ν ηδηνθηήηεο θαηαβάιεη ηέινο γηα ηελ απφζπξζε θαη απαιιάζζεηαη 

ηνπ πξνζηίκνπ. Σν ηέινο ηεο απφζπξζεο θαη ην χςνο ηνπ, ζα θαζνξηζηνχλ κε 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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9.2 Τπνρξέσζε ζπκκεηνρήο ζηελ αλαθχθισζε κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ έρνπλ: 

 

 Οη ηδηνθηήηεο βνπιθαληδαηέξ θαη γεληθά επηρεηξήζεσλ φπνπ γίλεηαη αιιαγή παιαηψλ 

ειαζηηθψλ, πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε απηά λα νδεγνχληαη ζε θάπνην εγθεθξηκέλν χζηεκα 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ. 

 Ζ ππεξεζία δεκνηηθνχ ζηαζκνχ απηνθηλήησλ ζηελ πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεί ε ίδηα 

αιιαγέο ειαζηηθψλ ζηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ, νθείιεη λα ηα παξαδίδεη ζην πιινγηθφ 

χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Μεηαρεηξηζκέλσλ Διαζηηθψλ «ECO – ELASTICA» πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζκφλ 106157/ ΦΔΚ 1145/28.7.2004 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ θαη κε ην νπνίν ν Γήκνο έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο. 

 

9.3 Τπνρξέσζε ζπκκεηνρήο ζηελ αλαθχθισζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ 

 

χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ.82 ΦΔΚ64 Α/2.3.2004 «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ - Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηη-

θή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ» 

• Οη ηδηνθηήηεο ησλ βνπιθαληδαηέξ, πξαηεξίσλ θαπζίκσλ θ.η.ι. φπνπ γίλεηαη θαη ε αιιαγή ησλ 

παιαηψλ ιαδηψλ ζηα νρήκαηα, θαζψο θαη απηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα βηνκεραληθή ρξήζε, πξέπεη λα 

κεξηκλνχλ ψζηε λα νδεγνχληαη ηα ιηπαληηθά έιαηα ζε θάπνην πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο 

Γηαρείξηζεο. 

• Οη δηαθηλεηέο θαη νη ηειηθνί πσιεηέο ιηπαληηθψλ ιαδηψλ ππνρξεψλνληαη λα δηαθηλνχλ ιηπαληηθά 

έιαηα, ηα νπνία είλαη εληαγκέλα ζε χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο. 

• Σα ρξεζηκνπνηεκέλα καγεηξηθά έιαηα απαγνξεχεηαη λα απνξξίπηνληαη ζην απνρεηεπηηθφ ζχζηε-

κα σο πγξά απφβιεηα, δηφηη δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζην Πεξηβάιινλ. 

• Οη ηδηνθηήηεο ησλ εζηηαηνξίσλ,fastfood, ηαβεξλψλ θ.η.ι ζα πξέπεη λα ελαπνζέηνπλ ηα ρξεζηκν-

πνηεκέλα καγεηξηθά έιαηα ζε εηδηθά δνρεία κεξηκλψληαο ψζηε λα νδεγνχληαη ηα καγεηξηθά έιαηα ζε 

πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο. 

 

 

Άξζξν 10- Τπνρξεώζεηο δεκνηώλ γηα ηα εζωηεξηθά νγθώδε αζηηθά απόβιεηα 

 

Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε ησλ νγθσδψλ απνβιήησλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν. Γηα ηελ απνθνκηδή  

ηνπο απαηηείηαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κε ην αξκφδην γξαθείν ηεο ππεξεζίαο 
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θαζαξηφηεηαο (ηει.2132074765), πξνθεηκέλνπ λα ππνδεηρηεί ην πξνβιεπφκελν ζεκείν φπνπ ζα 

ελαπνηεζνχλ θαζψο θαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα πνπ ζα παξαιεθζνχλ απφ ην εηδηθφ φρεκα ηεο 

ππεξεζίαο. Σα νγθψδε δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκείν ηέηνην πνπ λα παξεκπνδίδνπλ ηελ 

θπθινθνξία πεδψλ ή νρεκάησλ. Δηδηθφηεξα: 

α) Μηθξέο πνζφηεηεο απφ ππνιείκκαηα θήπσλ, ζπζθεπάδνληαη ζε αλζεθηηθνχο πιαζηηθνχο ζάθνπο. 

Τπνιείκκαηα θνπήο δέλδξσλ, ζάκλσλ, θιαδηά θαη ινηπά ζπζθεπάδνληαη ζε ειαθξά δέκαηα. Αλ 

απνξξηθζνχλ ρχκα ζεσξείηαη φηη θαηαιακβάλνπλ δεκνηηθφ ρψξν νπφηε θαηαβάιιεηαη ην ζρεηηθφ 

ηέινο. Τπνιείκκαηα ρψκαηνο απνκαθξχλνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο ππεχζπλνπο κε δηθά ηνπο 

κέζα. 

β) Γηα κεγάιεο πνζφηεηεο απφ θιαδηά, ππνιείκκαηα θνπήο δέληξσλ θ.η.ι, νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη 

ζηελ ελνηθίαζε ζρεηηθψλ θάδσλ γηα ηελ πεξηζπιινγή ηνπο θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζε λφκηκν ρψξν 

δηαρείξηζεο. 

γ) Σα πάζεο θχζεσο πιηθά ζπζθεπαζίαο (ραξηνθηβψηηα, μχιηλα θηβψηηα θ.ι.π) ησλ γξαθείσλ θαη θα-

ηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπνζεηνχληαη πξνο απνθνκηδή, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη 

ειαρηζηνπνηεζεί ν φγθνο κε πίεζε, πεξίδεζε θ.ι.π. 

δ) Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή 

ζε πεξηπηψζεηο κεγάιεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, παξεκπφδηζεο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή 

νρεκάησλ ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη. 
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Άξζξν 11 - Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ εηδηθώλ απνβιήηωλ 

 

1. Ο Γήκνο δελ έρεη ππνρξέσζε απνθνκηδήο ησλ απνβιήησλ απφ βηνκεραληθέο θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη ππεχζπλνη βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ θ.ι.π, πξέπεη λα ηα απνκαθξχλνπλ 

κε δηθά ηνπο κέζα. Τπνρξενχληαη φκσο κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο, λα θξαηνχλ ηα 

απνξξίκκαηά ηνπο εηδηθά ζπζθεπαζκέλα ζηα πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κε ηα βγάδνπλ ζην 

νδφζηξσκα ή ζε άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

Ο Γήκνο ζπιιέγεη κφλν ηα αζηηθά απφβιεηα ησλ βηνκεραληψλ εθηφο ηεο παξαγσγηθήο ηνπο 

δηαδηθαζίαο θαη έσο δχν ζαθνχιεο ηε θνξά. ηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιιεηαη ην πξνβιεπφκελν 

πξφζηηκν . 

2. Δηδηθά γηα ηα απφβιεηα ησλ λνζνθνκείσλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ, νη ππεχζπλνη είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα θξνληίζνπλ: 

• Γηα ηελ αζθαιή ζπζθεπαζία θαη ελαπφζεζε ζε εηδηθνχο θάδνπο 

• Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο «λνζνθνκεηαθά απφβιεηα, κε επηθίλδπλα, κε 

ηνμηθά»κεαπηνθφιιεηε εηηθέηα, ζθξαγίδα ή θαξηέια πάλσ ζηνπο θάδνπο θαη ηηο, κε απηφκαηε πίεζε, 

πξέζεο. πγθεθξηκέλα ηα απνξξίκκαηα ησλ θέληξσλ πγείαο, λνζνθνκείσλ, θιηληθψλ θαη 

ζεξαπεπηεξίσλ γεληθά, πνπ πξνέξρνληαη απφ αίζνπζεο ρεηξνπξγείσλ, κηθξνβηνινγηθά -αηκαηνινγηθά 

εξγαζηήξηαθ.ι.π., θαζψο θαη θάξκαθα, γάδεο, ζχξηγγεο: 

 Σνπνζεηνχληαη ζε θφθθηλνπ ρξψκαηνο πιαζηηθέο αλζεθηηθέο ζηεγαλέο ζαθνχιεο κε ηελ 

εκθαλή επηγξαθή «Ννζνθνκεηαθά απνξξίκκαηα επηθίλδπλα - κνιπζκαηηθά» νη νπνίεο ζα 

θιείλνληαη θαιά. Σα απνξξίκκαηα απηά ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θάδνπο εηδηθνχ ρξψκαηνο, 

δηαθνξεηηθνχ απφ απηφ ησλ θάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα αζηηθά απνξξίκκαηα, κε 

αλάινγεο επηγξαθέο, θαη ζα θιεηδψλνπλ κε επζχλε ησλ ππφρξεσλ ή ελαιιαθηηθά ζα 

θπιάζζνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθνχο ρψξνπο κέζα ζηα πξναλαθεξζέληα ηδξχκαηα (ζχκθσλα 

κε φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο), κέρξη ηελ εηδηθή απνθνκηδή ηνπο. 

 Ζ απνθνκηδή ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε ησλ ππφρξεσλ, νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηελ 

θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε Ζ.Π.37591/2031/ ΦΔΚ 1419 Β/1.10.2003πξέπεη λα θξνληίδνπλ 

γηα ηελ ζπιινγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, αμηνπνίεζε, επεμεξγαζία ή δηάζεζε. 

 

3. Σα απνξξίκκαηα ησλ θνηκεηεξίσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ εξγαζίεο θαζαξηζκνχ δηαθφξσλ ρψξσλ, 

επεηδή κνηάδνπλ κε ηα εζσηεξηθά αζηηθά νγθψδε θαη κε νγθψδε, θπιάζζνληαη πξνζσξηλά ζχκθσλα 

κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. 
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4.Σα κπάδα θαη άιια αδξαλή πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο, αλαθαηλίζεηο 

νηθνδνκψλ θ.ι.π, κεηαθέξνληαη κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ ππεπζχλνπ εξγαζηψλ, ζε εηδηθφ ρψξν 

ππνδνρήο κπαδψλ. 

i. Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε πιηθψλ ρσξίο θαηάιιειε ζπζθεπαζία (ρχκα) θαη ρσξίο ηε ιήςε 

ησλ απαξαίηεησλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ 

απνθπγή ξχπαλζεο απφ ηε δηαζπνξά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ παξακέλνπλ ζην πεδνδξφκην, 

νδφζηξσκα ή άιιν θνηλφρξεζην ρψξν, επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Σα πξφζηηκα δηπιαζηάδνληαη 

ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή ζε πεξίπησζε πνπ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ηνπο ελέρνπλ θίλδπλν 

εθηεηακέλεο δηαζπνξάο θαη θαηά ζπλέπεηα πξφθιεζεο πξνβιεκάησλ ζηελ δεκφζηα πγεία θαη 

αζθάιεηα. 

ii. Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε κπαδψλ ζε αθάιππηνπο ρψξνπο φπσο νηθφπεδα, ξέκαηα, πάξθα, 

άιζε θ. ι. π εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο, γηαηί νη ελέξγεηεο απηέο πξνθαινχλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο εζηίεο ξχπαλζεο. ηνπο παξαβάηεο ηεο 

δηάηαμεο απηήο εθηφο απφ ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 119 ηνπ Ν.1892/90θαη ηηο 

πξνβιεπφκελεο άιιεο θπξψζεηο (πνηλή θπιαθίζεσο6 κελψλ θαη πξφζηηκν 600€) πνπ 

επηβάιινληαη απφ ηα δηθαζηήξηα, ν Γήκνο επηβάιιεη θάζε θνξά πξφζηηκν. ε πεξίπησζε 

ππνηξνπήο επηβάιιεηαη πξφζηηκν έσο θαη πεληαπιάζην ηνπ αξρηθά επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ 

αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο. 

iii. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε εηδηθψλ θάδσλ (ζθάθεο, containers) ρσξίο ηελ άδεηα 

θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ (δεκνηηθψλ ή δεκνζίσλ ρψξσλ). Ζ άδεηα απηή ρνξεγείηαη απφ ην 

ηκήκα πξνζφδσλ ηνπ Γήκνπ θαη πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε εκθαλέο ζεκείν. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα θάζε εκέξα παξακνλήο ηνπ εηδηθνχ θάδνπ ζε 

θνηλφρξεζην ρψξν. ε πεξίπησζε παξακνλήο ηνπ εηδηθνχ θάδνπ ρσξίο άδεηα πέξα ησλ ηξηψλ 

εκεξψλ, ν εηδηθφο θάδνο απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ππεξεζία ρξεψλνληαο ηνπο ππεπζχλνπο ηα 

έμνδα απνκάθξπλζεο. 

iv. Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε αληηθεηκέλσλ ή κπαδψλ απφ επαγγεικαηηθά απηνθίλεηα 

εξγνιάβσλ ή κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ ζε δξφκνπο ή άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. ηνπο 

παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 

Άξζξν 12- Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ ηνμηθώλ - επηθίλδπλωλ απνβιήηωλ. 

 

Σα απνξξίκκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη σο γεσξγηθά θάξκαθα, εθξεθηηθά, ξαδηελεξγά θ.ι.π, 

θπιάζζνληαη, απνθνκίδνληαη θαη δηαηίζεληαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ ππφρξεσλ. Οη ππεχζπλνη 

ππνρξενχληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα ηα θξαηνχλ ζπζθεπαζκέλα ζηα πξναχιηα ησλ 
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επηρεηξήζεσλ, λα κελ ηα βγάδνπλ ζην πεδνδξφκην θαη ε απνκάθξπλζε ηνπο λα γίλεη κε δηθά ηνπο 

κέζα.  

ηνπο παξαβάηεο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ν Γήκνο επηβάιιεη θάζε θνξά πξφζηηκν 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ 

Άξζξν 13- Τπνρξεώζεηο πεδώλ 

 

1. Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε κηθξναληηθεηκέλσλ (άρξεζησλ ραξηηψλ, παθέησλ, ή άιισλ 

κηθξναληηθεηκέλσλ) ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο), απφ πεξηπαηεηέο , επηζθέπηεο, θ.η.ι.. Σα παξαπάλσ αληηθείκελα πξέπεη λα ξίπηνληαη 

ζηα ππάξρνληα θαιάζηα απνξξηκκάησλ. ηνπο παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν. 

 

2.  Ο αζηηθφο εμνπιηζκφο (παγθάθηα, θάγθεια, θνιψλεο ειεθηξνθσηηζκνχ, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, 

θάδνη θαη ινηπά κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ, πηλαθίδεο θηι) πξέπεη λα δηαηεξείηαη 

θαζαξφο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη πξνο ην ζθνπφ ηνπ, πνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο θαη λα κελ απνηειεί εζηία κφιπλζεο ή αηζζεηηθήο ππνβάζκηζεο ηεο πφιεο. Ζ ξχπαλζε ή/θαη 

θζνξά ησλ ζηνηρείσλ «αζηηθνχ εμνπιηζκνχ» ηεο πφιεσο απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη πξφζηηκν. 

ηνπο παξαβάηεο, πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ θαηαινγίδνληαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο, φπσο απηέο ζα 

πξνθχπηνπλ θάζε θνξά. 

 

3.  Ζ ξχπαλζε κλεκείσλ, αγαικάησλ, δεκφζησλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ, απνηειεί παξάβαζε θαη 

επηζχξεη πξφζηηκα αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο παξάβαζεο. ηνπο παξαβάηεο, πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ, 

θαηαινγίδνληαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο, φπσο απηέο ζα πξνθχπηνπλ θάζε θνξά.  

 

 

Άξζξν 14- Τπνρξεώζεηο νδεγώλ 

 

1.  Απαγνξεχεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε νρεκάησλ κπξνζηά απφ θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο 

απνξξηκκάησλ. Σα νρήκαηα φζσλ ζηαζκεχνπλ κπξνζηά ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ ζα 

απνκαθξχλνληαη απφ ηε δεκνηηθή αζηπλνκία ή ηελ Σξνραία. Ζ ελ ιφγσ παξάβαζε επηζχξεη 

πξφζηηκν ζηνλ παξαβάηε ζε πεξίπησζε πνπ ν θάδνο είλαη ζε εζνρή, ελψ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 
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εθαξκφδνληαη θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη αθαηξνχληαη νη πηλαθίδεο ηνπ 

νρήκαηνο 

2.  Ζ ξχπαλζε νδνζηξσκάησλ, πεδνδξνκίσλ ή άιισλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ κε κεραλέιαηα θάζε 

είδνπο νρεκάησλ απνηειεί παξάβαζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ 

νθείινπλ λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ ηνπο θαη ζε πεξίπησζε δηαξξνήο λα 

κεξηκλνχλ ακέζσο γηα ηνλ πιήξε θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, φπσο π.ρ. δηαξξνή 

κεηά απφ αηθλίδηα βιάβε ή ηξνραίν αηχρεκα, νη ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ νθείινπλ λα εηδνπνηνχλ 

ακέζσο ηελ Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο. ηνπο παξαβάηεο ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη 

ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

3.Απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε βαξέσλ νρεκάησλ (ληαιίθεο, θνξηεγά) ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο, γηαηί 

εθηφο ηεο αηζζεηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο, εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηελ αζθαιή 

θίλεζε πεδψλ θαη κεραλνθίλεησλ κέζσλ. ηνπο παξαβάηεο ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη 

ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

4. Όια ηα θνξηεγά απηνθίλεηα θαη γεληθά ηα κεηαθνξηθά μεξνχ θνξηίνπ πξέπεη λα έρνπλ ην θνξηίν 

ηνπο πιήξσο θαιπκκέλν κε κνπζακά. Καηά ηε κεηαθνξά κπεηφλ, ζηεξεψλ, πγξψλ ή αέξησλ 

πξντφλησλ κε θνξηεγά, βπηηνθφξα, ζηινθφξα θαη νπνηνδήπνηε άιιν κεηαθνξηθφ κέζν, κέζα ζηα 

φξηα ηνπ Γήκνπ, απαηηείηαη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ζπζθεπαζίαο θαη κεηαθνξάο 

γηα λα απνθεχγεηαη ν δηαζθνξπηζκφο θαη ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθά. 

ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο ν Γήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. 

 

Άξζξν 15-Τπνρξεώζεηο θαηαζηεκαηαξρώλ θαηαζηεκάηωλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο 

 

1. Σα θαηαζηήκαηα «πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο» ζηα νπνία παξαηεξείηαη κεγάιε παξαγσγή θάζε 

κνξθήο απνξξηκκάησλ (νξγαληθψλ νπζηψλ, ζπζθεπαζηψλ θηι), νθείινπλ λα ζπζθεπάδνπλ ζε 

εηδηθνχο ζάθνπο ηα εππαζή θαη δχζνζκα απφβιεηα (θξέαηα, θφθαια, ςάξηα, ππνιείκκαηα ηξνθψλ 

θηι.) λα θιείλνπλ θαιά ηηο ζαθνχιεο θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ ζε θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο ην πνιχ 

κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε απνθνκηδή. Δπηπιένλ νθείινπλ λα δηαηεξνχλ θαζαξφ ην 

ρψξν γχξσ απφ ην θαηάζηεκα. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο επηβάιιεηαη πξφζηηκν ελψ ζε πεξίπησζε 

ηξίηεο ππνηξνπήο αθαηξείηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο. 
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2.  Αλ ν φγθνο ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ παξάγνληαη απφ ηα θαηάζηεκα «πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο» είλαη κεγάινο, νη ππεχζπλνη νθείινπλ, λα ηνλ ειαρηζηνπνηνχλ κε ζπκπίεζε ή άιιν 

πξφζθνξν ηξφπν. Δπίζεο νη ππεχζπλνη νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία 

Καζαξηφηεηαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαιχπηνληαη νη αλάγθεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ 

απνβιήησλ απφ ηα ππάξρνληα κέζα κεραληθήο απνθνκηδήο θαη λα ππνβάιινπλ αίηεκα ηνπνζέηεζεο 

επηπιένλ κέζσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Σα πξφζζεηα κέζα 

ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ζε ρψξν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο θαη εληφο 

ησλ νξίσλ ηδηνθηεζίαο ηεο επηρείξεζεο.  

3. Οη ππεχζπλνη ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο έρνπλ ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ηεο πξφζβαζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο ζηα 

απνξξίκκαηα ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο.(λ.4039/2012) 

 

Άξζξν 16- Τπνρξεώζεηο ηδηνθηεηώλ θαη ζπλνδώλ θαηνηθίδηωλ δώωλ. 

 

Οη ηδηνθηήηεο δψσλ ζπληξνθηάο ζχκθσλα κε ην λ.4039/2012, είλαη ππνρξεσκέλνη λα κεξηκλνχλ: 

 γηα ηνλ άκεζν θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα πεξηηηψκαηα ηνπ δψσλ εθηφο αλ 

πξφθεηηαη γηα ζθχιν βνήζεηαο (άξζξ. 5) 

 γηα ηε ζηείξσζή ηνπο, εθφζνλ δελ επηζπκνχλ ηε δηαηήξεζε ησλ λενγέλλεησλ δψσλ ή δελ 

κπνξνχλ λα ηα δηαζέζνπλ ζε λένπο ηδηνθηήηεο (άξζξ.5) 

Ο θάηνρνο ηνπ δψνπ ζπληξνθηάο:  

 επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή δεκηά, πνπ πξνθαιείηαη απφ ην δψν, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 924 Α.Κ. (άρκρ.5) 

 απαγνξεχεηαη λα εγθαηαιείπεη ην δψν ηνπ, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα απνρσξηζηεί ην 

δψν ζπληξνθηάο, πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηνπ ηφπνπ ηεο 

θαηνηθίαο ηνπ ηελ πξφζεζή ηνπ απηή, ψζηε λα  παξαδίδεηαη ζην Γηαδεκνηηθφ Κέληξν 

Πεξίζαιςεο Αδέζπνησλ Εψσλ πνπ απνηειεί ηνλ αξκφδην ζπλεξγαδφκελν θνξέα κε ην Γήκν 

(άξζξ.5) 

Δηδηθά ν ηδηνθηήηεο ζθχινπ:  

α) κεξηκλά γηα λα γίλεηαη ν πεξίπαηνο ζθχισλ πάληα κε ζπλνδφ,  
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β) νθείιεη λα παίξλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε λα κελ εμέξρεηαη ειεχζεξα ν ζθχινο ηνπ απφ ην 

ρψξν ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θαη εηζέξρεηαη ζε ρψξνπο άιισλ ηδηνθηεζηψλ ή ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

γ) Ζ ζήκαλζε θάζε δψνπ ζπληξνθηάο είλαη ππνρξεσηηθή θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ θηεληάηξνπο, πνπ 

έρνπλ πηζηνπνηεζεί θαη αζθνχλ λφκηκα ην θηεληαηξηθφ επάγγεικα ζηελ Διιάδα ζε θηεληαηξεία ή ζε 

εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ησλ Γήκσλ, ησλ δηαδεκνηηθψλ θέληξσλ, ησλ Γηεπζχλζεσλ 

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ησλ 

θηινδσηθψλ ζσκαηείσλ.(άξζ.4) 

H κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ επηζχξεη πξφζηηκν. 

 

 

Άξζξν 17- Καζαξηόηεηα Λαϊθώλ Αγνξώλ 

  

Οη αδεηνχρνη πσιεηέο Λατθψλ αγνξψλ νθείινπλ: 

1. Να ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ επηαμία ησλ ρψξσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη πάγθνη 

πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

2. Να κελ θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο, εθηφο ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο 

πνπ ηνπο αλαινγεί, ζχκθσλα κε ηελ άδεηά ηνπο θαη ζηνπο ρξφλνπο πνπ θαζνξίδεη ε Απφθαζε 

γηα ηελ Λεηηνπξγία ησλ Λατθψλ Αγνξψλ.  

3. Να ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη λα δηαηεξνχλ ζε εηδηθνχο θιεηζηνχο θάδνπο ή θαιά 

θιεηζκέλεο ζαθνχιεο ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

Λατθήο αγνξάο. 

4. Να κε ξππαίλνπλ κε ηε ξίςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαη ηδηαηηέξσο εππαζψλ θαη εηδψλ 

πνπ αιινηψλνληαη εχθνια (ιέπηα ςαξηψλ, εληφζζηα, θχιια ιαραληθψλ θηι), θαζψο θαη εηδψλ 

ζπζθεπαζίαο (ραξηφθνπηα, ηειάξα θηι). 

5. Να κελ εγθαηαιείπνπλ ππνιείκκαηα πξντφλησλ ή ζπζθεπαζηψλ ζηνπο ρψξνπο γχξσ απφ ηνπο 

πάγθνπο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν ηεο Λατθήο αγνξάο, εθηφο θάδσλ ή ζάθσλ. 

6. Να δηεπθνιχλνπλ ηηο ππεξεζίεο Καζαξηφηεηαο ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνλ 

γεληθφ θαζαξηζκφ ησλ Λατθψλ αγνξψλ ζπκκνξθνχκελνη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ή ηεο Γεκνηηθήο αζηπλνκίαο. 
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7. Να κελ παξαθσιχνπλ, κε θαλέλα ηξφπν, ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπο. 

8. Να απνκαθξχλνπλ ηνπο πάγθνπο πψιεζεο ησλ εηδψλ ηνπο θαη ηα πξντφληα πνπ δελ έρνπλ 

πσιεζεί κέζα ζην πξνθαζνξηζκέλν λφκηκν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Λατθήο αγνξάο. 

9. Ζ παξακνλή ησλ πσιεηψλ Λατθψλ αγνξψλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπο, κεηά ην πέξαο ηνπ 

λνκίκνπ σξαξίνπ ζεσξείηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαη επηζχξεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ηνπ θαλνληζκνχ «θνηλνρξήζησλ ρψξσλ». 

Ζ Ρχπαλζε ρψξσλ, ιατθψλ αγνξψλ θαη ρψξσλ άζθεζεο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ επηζχξεη πξφζηηκα πνπ 

δηπιαζηάδνληαη ζηε δεχηεξε ππνηξνπή θαη αθαίξεζε άδεηαο ζηελ ηξίηε . 

 

Άξζξν 18 -Τπαίζξηα απνζήθεπζε πιηθώλ 

Ζ πιεκκειήο ελαπφζεζε, απνζήθεπζε θαη ζπζζψξεπζε εκπνξεπκάησλ, νηθνδνκηθψλ θαη ινηπψλ 

πιηθψλ,  κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξή ξχπαλζε απφ ηνλ δηαζθνξπηζκφ ηνπο ζην πεξηβάιινλ. 

ηελ ρνξεγνχκελε απφ ην Γήκν άδεηα θαηάιεςεο ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα 

ηελ ελαπφζεζε, απνζήθεπζε ή ζπζζψξεπζε ησλ παξαπάλσ πιηθψλ ζα ππελζπκίδεηαη ζηνλ ππφρξεν 

ηδηψηε ε επζχλε γηα ηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ θαη κέζσλ πνπ πξέπεη λα ιάβεη, ψζηε 

λα απνηξέπεηαη θάζε θίλδπλνο δηαζπνξάο ηνπο. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηελ δηάηαμε απηή, ν 

Γήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. 

 

Άξζξν 19 - Καζαξηόηεηα ηδηωηηθώλ ρώξωλ 

 

1. Όιεο νη ηδηνθηεζίεο, θαηνηθεκέλεο ή κε, νθείινπλ λα δηαηεξνχληαη θαζαξέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη 

ππεχζπλνη πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο (πεξίθξαμε 

αθαιχπησλ, επαξθήο αζθάιεηα εηζφδσλ, παξαζχξσλ, θεγγηηψλ, θσηαγσγψλ θηι.). 

2. ε πεξίπησζε πνπ κεηά απφ απηνςία ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ δηαπηζησζεί φηη ηδησηηθφο ρψξνο 

απνηειεί εζηία κφιπλζεο εγθπκνλψληαο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ν Γήκνο, κπνξεί λα πξνβεί 

κε εληνιή εηζαγγειέα θαη παξνπζία δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ, θαηαινγίδνληαο ηε 

δαπάλε θαζαξηζκνχ, ζηνπο ηδηνθηήηεο. 
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3. Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαηνηθηψλ, εξγνζηαζίσλ θαη επηρεηξήζεσλ (ζηνέο, πξαζηέο, αχιεηνη ρψξνη, 

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

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

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

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

εγθαζηζηνχλ κέζα ζην ρψξν ηνπο θαηάιιεια κέζα πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο κηθξναπνξξηκκάησλ θαη 

απνβιήησλ θαη λα ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνπο 

δξφκνπο, ηα πεδνδξφκηα θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ ηδηνθηεζία ηνπο. 

Γελ επηηξέπεηαη ε ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο, ζε 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ή κέζα πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ. Ζ απνθνκηδή ησλ 

απνξξηκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο, γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ηδηνθηήηεο θαη δηνξγαλσηέο ησλ εθδειψζεσλ ή, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Γηεχζπλζε 

Καζαξηφηεηαο, κε εηδηθά πξνγξάκκαηα θαη ζε ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε. 

5.  Καηνηθίεο πνπ ειινρεχνπλ θηλδχλνπο γηα ηνπο πνιίηεο φζνλ αθνξά ζηελ ζηαηηθή ηνπο επάξθεηα 

δχλαηαη θαηφπηλ εηζαγγειηθήο εληνιήο λα θαηεδαθίδνληαη νιηθά ή κεξηθά. Σα έμνδα επηβαξχλνπλ 

ηνπο ηδηνθηήηεο. 

6. Οη παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν. ε πεξίπησζε 

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

 

Άξζξν 20- Καζαξηζκόο νηθνπέδωλ θαη εγθαηαιειεηκκέλωλ θαηνηθηώλ 

 

ε εθαξκνγή  ηεο ππ’ αξηζκ. 4 Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο (ΦΔΚ 1346 η. Β/25.04.2012) «Καζνξηζκφο 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο νηθνπεδηθψλ θαη ινηπψλ αθάιππησλ ρψξσλ, πνπ βξίζθνληαη 

εληφο πφιεσλ, θσκνπφιεσλ θαη νηθηζκψλ » ε νπνία θαηαξγεί ηελ ππ’ αξηζκ. 4/1987 Ππξνζβεζηηθή 

Γηάηαμε (Β΄724) θαη αθνξά ζηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ πξφθιεζεο ππξθαγηάο, γίλεηαη γλσζηφ 

ζηνπο ηδηνθηήηεο ή ζηνπο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθκεηαιιεπηέο νηθνπέδσλ θαη ινηπψλ αθάιππησλ 

ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ ή 

θνληά ζε απηέο θαη κέρξη απνζηάζεσο 100 κέηξσλ, φηη «ππνρξενχληαη ζηελ απνςίισζε απηψλ απφ 

ηα μεξά ρφξηα θαη ζηελ απνκάθξπλζε ηνπο, ηελ απνκάθξπλζε ηπρφλ άιισλ εγθαηαιειεηκκέλσλ 

θαπζηψλ ή εθξήμηκσλ πιηθψλ ή αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε απηνχο, πξνο απνηξνπή ηνπ 
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θηλδχλνπ πξφθιεζεο ππξθαγηάο ή ηαρείαο επέθηαζήο ηεο, θαζψο θαη ζηε ιήςε θάζε άιινπ θαηά 

πεξίπησζε κέηξνπ πνπ απνβιέπεη ζηελ απνθπγή αηηίσλ θαη ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ππξθαγηά». 

ε πεξίπησζε κε ζπκκνξθψζεσο ησλ ππφρξεσλ ζηα αλσηέξσ, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 94, παξάγξαθνο 1 εδ. 26 ηνπ Ν. 3852/2010 «Καιιηθξάηεο», ζα πξνρσξήζνπλ 

απηεπάγγειηα ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο θαζαξηζκνχ ησλ νηθνπέδσλ κε επηβάξπλζε ησλ 

ηδηνθηεηψλ απηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα επηβάιιεηαη ζηνπο ηδηνθηήηεο πξφζηηκν πελήληα (50) ιεπηψλ, 

αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνπ νηθείνπ ρψξνπ, ην νπνίν απνηειεί έζνδν ηνπ δήκνπ, βεβαηνχηαη εηο 

βάξνο ηνπο ε ηζφπνζε ζρεηηθή δαπάλε ηνπ δήκνπ πξνο θαζαξηζκφ θαη ππνβάιιεηαη κήλπζε γηα ην 

αδίθεκα ηνπ άξζξνπ 433 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Οη πνηληθέο θπξψζεηο αζθνχληαη απφ ηελ 

Ππξνζβεζηηθή Αξρή.  

Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηελ εμέηαζε θαηαγγειηψλ πεξί κε ζπκκφξθσζεο ησλ ππφρξεσλ αλήθεη ζην Γήκν, 

ελψ γηα ηηο πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο ζηελ απαγφξεπζε αλάκκαηνο θσηηάο, ή απφξξηςεο 

αλακκέλσλ ηζηγάξσλ-ζπίξησλ θαη άιισλ πιψλ απφ 1/5/ - 31/10 θάζε έηνπο επηιακβάλεηαη ε 

Ππξνζβεζηηθή Αξρή. 

 

Άξζξν 21- Ρύπαλζε από Γηαθεκίζεηο 

 

1. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε θάζε είδνπο πηλαθίδσλ, αθηζψλ, ή ζεκάησλ (δηαθεκηζηηθψλ, 

ελδεηθηηθψλ θιπ.) ζε θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο (δξφκνπο, πιαηείεο, πεδνδξφκηα, 

πεξηθξάμεηο, πξνζφςεηο θαη ηνίρνπο νηθνδνκψλ, εληφο θήπσλ ή νηθνπέδσλ, θάδσλ απνξξηκκάησλ, 

δέληξσλ. Δπηηξέπεηαη κφλν ζε εηδηθνχο ρψξνπο θαη κε πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε εθάζηνηε 

Γεκνηηθή Αξρή θαη κφλνλ θαηφπηλ αδείαο ηεο. 

2. Γελ επηηξέπεηαη ε εκπνξηθή δηαθήκηζε εθηφο πιαηζίσλ θαη εηδηθψλ ζέζεσλ. Ζ ξχπαλζε κε 

εκπνξηθέο αθίζεο, θέηγ-βνιάλ, απηνθφιιεηα, ζπλζήκαηα θηι, επηζχξεη πξφζηηκν, ελψ γηα ηελ 

απζαίξεηε ξίςε θείγ-βνιάλ θαη δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ θαζψο θαη γηαηεληνπνζέηεζε αεξνπαλφ 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 

 

 

Άξζξν 22- Λνηπέο ππνρξεώζεηο δεκνηώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο 
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1. Απαγνξεχεηαη ε θχηεπζε δέληξσλ ε νπνηαδήπνηε άιιε παξέκβαζε ζε ρψξν πεδνδξνκίνπ, ρσξίο 

λα πξνεγεζεί ζρεηηθή αίηεζε θαη έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

2. Απαγνξεχεηαη ε θνπή δέληξνπ ή ζάκλνπ ζε θνηλφρξεζην ρψξν (πεδνδξφκηα, πιαηείεο , θ.ι.π) 

ρσξίο ηελ γξαπηή άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.  

3. Απαγνξεχεηαη ε παξάλνκε ρξήζε λεξνχ θαη ξεχκαηνο απφ δεκνηηθέο παξνρέο .  

4. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ρσξίο λφκηκεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο . ε 

πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηε δηάηαμε απηή ν ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ηνπ αθηλήηνπ 

ππνρξενχηαη γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ηεο θαη ηελ εμφθιεζε πξνζηίκνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε 

ν Γήκνο πξνβαίλεη ζηελ απνκάθξπλζε ηεο θεξαίαο κε ηδία κέζα θαη θαηαινγίδεη ζηνπο ππεπζχλνπο 

ηα έμνδα απνκάθξπλζεο θαη αλάινγα πξφζηηκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Θ'- ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΓΑΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΔΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 

 

Άξζξν 23 

 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ νη ππεχζπλνη πξέπεη:  

α) Να εθνδηάδνληαη απφ ην Γήκν κε άδεηα θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ – νδνζηξψκαηνο θαηαβάιινληαο 

ην αληίζηνηρν ηέινο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξφθεηηαη λα γίλεη θαηάιεςε ηνπ πεδνδξνκίνπ, λα 

ππνβάιινπλ αλάινγε ππεχζπλε δήισζε. 

β) Να αλαξηνχλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην Νφκν πηλαθίδα κε ηνλ αξηζκφ ηεο αδείαο θαη ηελ 

εκεξνκελία εθδφζεψο ηεο. 

γ) Να ζεσξνχλ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα απφ ην Αζηπλνκηθφ Σκήκα 

δ) Να πξνζθνκίδνπλ ζην Γήκν εγγπεηηθή επηζηνιή (ην ππφδεηγκα ηεο νπνίαο ζα ρνξεγεί ν Γήκνο) 

αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ε νπνία θαη ζα επηζηξέθε-

ηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κεηά ηελ πιήξε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη εθ' φζνλ δελ πξνθιήζεθαλ 

δεκίεο ζηνπο Γεκνηηθνχο ρψξνπο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (π.ρ. κπάδα, ηζηκέ-

ληα ζην πεδνδξφκην θαη ην νδφζηξσκα, άιιεο θζνξέο ζηα πεδνδξφκηα, παξαιείςεηο πιαθφζηξσζεο 

πεδνδξνκίνπ θ.ι.π.). Σα παξαπάλσ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ή απφ 

ηελ Γεκνηηθή Αζηπλνκία. 

 

ε) Κάζε νηθνδνκή νθείιεη λα δηαζέηεη ρψξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδνπ κεραληθήο απνθνκηδήο. Γηα 

νηθνδνκέο κε ζπλνιηθή δφκεζε κέρξη 500 η.κ. , ν ρψξνο πξέπεη λα ππνδέρεηαη θάδν 250 ιίηξσλ. Γηα 

νηθνδνκέο απφ 500 – 1.500 η.κ. λα δέρεηαη θάδν 1.100 ιίηξσλ , απφ 1.500 –3.000 η.κ. λα δέρεηαη 2 

θάδνπο ησλ 1.100 ιίηξσλ θαη αλαινγηθά ζα ηζρχζεη ην ίδην αλά1.500 η.κ. επί πιένλ δφκεζεο. 

Γηα ηηο λέεο νηθνδνκέο ν ζρεδηαζκφο ηνπ ρψξνπ απηνχ ζα πξέπεη λα είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ 

έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο. 

Ο ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο θάζε νηθνδνκήο νθείιεη λα ηεξεί θαζαξφ ην ηκήκα ηνπ πεδνδξνκίνπ 

πνπ αληηζηνηρεί ζηα φξηα ηεο ψζηε λα είλαη αζθαιή θαη πξνζβάζηκα 

Άξζξν  24 

 

α) Ο ρψξνο πνπ εθηεινχληαη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλνο κε πεξίθξαμε 

θαη πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα πνπ λα απαγνξεχεη ηελ είζνδν ζηνπο κε έρνληεο εξγαζία. ε 

πεξίπησζε λφκηκεο θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ 
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πξνζηαζία πεδψλ, ηδηνθηεζηψλ θαη νρεκάησλ. Σα αδξαλή πιηθά πνπ βξίζθνληαη ζην πεδνδξφκην 

πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη κε δηάθνξα κέζα πξνζηαζίαο (νξηνζέηεζε ηνπ ρψξνπ πξνζσξηλήο 

ελαπφζεζεο κε καδέξηα, ηζηκεληφιηζνπο, ιακαξίλεο θ.α) γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπο απφ 

λεξά, αέξα είηε απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Σα Διαθξά πιηθά πνπ παξαζχξνληαη απφ ηνλ αέξα 

(άκκνο, καξκαξφζθνλε, κπάδα θ.ι.π) ζα πξέπεη λα πξέπεη λα θαηαβξέρνληαη ζπρλά θαη ζθεπάδνληαη 

κε θαηάιιειν πιηθφ, ψζηε λα κελ παξαζχξνληαη απφ ηνλ άλεκν. 

β) Καηά ηε δηάξθεηα θαηεδαθίζεσλ ή εθζθαθψλ νη παξαπάλσ ππεχζπλνη νθείινπλ επίζεο λα ηεξνχλ 

φια ηα παξαπάλσ πξνζηαηεπηηθά κέηξα. 

γ) ε πεξίπησζε πνπ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εγθαηαιείπνληαη νηθνδνκηθά πιηθά ή πιηθά 

θαηεδαθίζεσλ (κπάδα) πιένλ ηνπ 2/εκέξνπ, ν Γήκνο ηα απνκαθξχλεη κε δηθά ηνπ κέζα θαη ζηε 

ζπλέρεηα θαηαινγίδεη ζε βάξνο ησλ παξαπάλσ ππεπζχλσλ φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο.  

δ) Ζ ελαπφζεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ή κπαδψλ ζηνπο θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο ηηκσξείηαη κε 

ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 

ε) Σα ζηεξεά ή θηλεηά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, 

πξέπεη λα είλαη θαηά ηξφπν αζθαιή ζηεξεσκέλα γηα ηελ πξφιεςε αηπρήκαηνο, ηα δε πεξηθξάγκαηα 

γηα ηνλ ίδην ιφγν πξέπεη λα είλαη πιήξε θαη αζθαιή. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο επηβάιιεηαη ε ζήκαλζε 

κε ζρεηηθέο αλαθιαζηηθέο πηλαθίδεο θαη ε ηνπνζέηεζε αζπξνθφθθηλεο αληαλαθιαζηηθήο ηαηλίαο 

φηαλ θαηαιακβάλεηαη κέξνο νδνζηξψκαηνο, ε δε ζήκαλζε θαηά ηελ λχρηα πξέπεη λα είλαη θσηεηλή. 

ζη) Ζ άδεηα θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ κε νηθνδνκηθά πιηθά πξν αλεγεηξνκέλσλ νηθνδνκψλ 

ρνξεγείηαη απφ ην Γήκν γηα πξψηε θνξά κε δηάξθεηα κέρξη θαη (6) κελψλ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 

παξαπάλσ εμακήλνπ νη ππεχζπλνη γηα ηελ αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο ππνρξενχληαη λα ελαπνζέηνπλ ηα 

θάζε είδνπο νηθνδνκηθά πιηθά εληφο ηνπ ηζνγείνπ ηεο νηθνδνκήο ή ζηελ ππισηή απηήο θαη λα 

απνδεζκεχζνπλ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή γηα ηερληθνχο 

ιφγνπο ε παξαπάλσ ιχζε, ν Γήκνο κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ άδεηα απηή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο 

αθφκα εμακήλνπ θαη αλ ρξεηαζζεί παξάηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο άδεηαο πέξαλ ηνπ έηνπο, γλσκαηεχεη 

ζρεηηθά ηξηκειήο επηηξνπή ηεο Γηεχζπλζεο Πνιενδνκίαο. Σν ηέινο ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε πεξίπησζε παξάηαζεο απηφ δελ κπνξεί 

λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ δηπιαζίνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ εμακήλνπ.  

δ) Ζ απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηε ζρεηηθή άδεηα ηνπ Γήκνπ ηηκσξείηαη κε 

ρξεκαηηθφ πξφζηηκν βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 8 ηνπ Ν. 1080/80. 
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Άξζξν 25 

 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηνλδήπνηε εξγαζηψλ ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο (ΓΔΖ, ΟΣΔ, 

ΓΔΤΑ θ.η.ι) επηβάιιεηαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαηαπφ ηνπο λφκνπο πεξί 

εθηειέζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ (ζεκάλζεηο θ.η.ι) θαζψο θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ 

Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ θαη ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 

Οη παξαπάλσ Οξγαληζκνί ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ, πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε έξγνπ, 

ηελ πξνβιεπφκελε «άδεηα ηνκήο» απφ ην Γήκν θαη λα γλσζηνπνηνχλζηηο ππεξεζίεο ηα πιήξε 

ζηνηρεία ησλ θπζηθψλ ππεπζχλσλ ηνπ έξγνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ νθείινπλ 

λα ηεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο. ε 

θάζε πεξίπησζε νη ππεχζπλνη ησλ έξγσλ, πξέπεη λα αλαξηνχλ πηλαθίδεο κε ηελ επσλπκία ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ηνλ αξηζκφ ηεο αδείαο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο. Ακέζσο κεηά ηελ 

απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη κέζα ζε δχν (2) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο λα 

γίλεηαη απνκάθξπλζε φισλ ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη ησλ ππφινηπσλ άρξεζησλ πιηθψλ θαη λα 

επαλαθέξνληαη ηα πξάγκαηα ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο, νη Οξγαληζκνί Κνηλήο Ωθειείαο ζα 

ελεξγνχλ, ελεκεξψλνληαο πιήξσο ην Γήκν ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 1828/89, κε ηε δηαπίζησζε θάζε 

παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηνπ Καλνληζκνχ, 

επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε αληίζηνηρν ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, εθ' φζνλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή ξχζκηζε (π.ρ. θαηάπησζε εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο). 

 

Άξζξν 26 - ΚΑΣΔΓΑΦΙΔΙ: Γηάζεζε πιηθώλ θαηεδαθίζεωλ. 

 

Γηα λα εμαιεηθζεί ε αλεμέιεγθηε απφξξηςε πιηθψλ θαηεδαθίζεσο ζε δεκνηηθνχο θαη δεκφζηνπο 

ρψξνπο, ρείκαξξνπο θαη ξέκαηα, πάξθα θ.ι.π, ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ηα εμήο: α) Όηαλ 

εθδίδεηαη κηα άδεηα θαηεδαθίζεσο, ν εθ ηνπ Νφκνπ ππφρξενο ζα πξέπεη κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ 

πξνο ην Γήκν λα πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο ην ζεκείν απφζεζεο ησλ πιηθψλ θαηεδαθίζεσο, ην νπνίν 

απαγνξεχεηαη λα είλαη δεκνηηθή ή δεκφζηα έθηαζε αιιά ηδησηηθή, εθφζνλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ καο 

δελ ππάξρεη νξγαλσκέλνο ρψξνο ππνδνρήο κπαδψλ. 
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Δπίζεο ζα εηδνπνηεί εγγξάθσο ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία πξηλ ηελ απφζεζε ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 

κπνξεί λα γίλεηαη απηνςία απφ ππάιιειν ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ή ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 

γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππφρξενπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε απφζεζε γίλεη ζε κε πξνβιεπφκελν ρψξν, δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε, ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 

β) Αληίζηνηρε ππνρξέσζε ζα πξέπεη λα έρνπλ θαη νη ηδησηηθέο εηαηξείεο πνπ λνηθηάδνπλ «containers» 

γηα ζπιινγή κπαδψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα απνκαθξχλνπλ. Θα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ εγγξάθσο ηα 

ζεκεία απφζεζεο ησλ πιηθψλ απηψλ. Σα ζεκεία απηά απαγνξεχεηαη λα είλαη δεκνηηθή ή δεκφζηα 

έθηαζε αιιά ηδησηηθή, εθφζνλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ καο δελ ππάξρεη νξγαλσκέλνο ρψξνο ππνδνρήο 

κπαδψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε απφζεζε γίλεη ζε κε πξνβιεπφκελν ρψξν, δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε, ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 

γ) Γηα λα ρνξεγεζεί άδεηα θαηεδάθηζεο πξέπεη λα ππάξρεη πξνυπνινγηζκφο ηνπ φγθνπ ησλ κπαδψλ ή 

αθξηβήο πξνγξακκαηηζκφο απνκάθξπλζεο θαη ελαπφζεζήο ηνπο. πζηήλεηαη απφ ηελ πνιενδνκία θαη 

ηελ ηερληθή ππεξεζία κηθηή επηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηε δεκνηηθή αζηπλνκία γηα ηελ αθξηβή 

εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. 

Άξζξν 27-Σέιε θαζαξηόηεηαο 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ θαζαξηφηεηαο ν Γήκνο επηβάιιεη ηέιεθαζαξηφηεηαο ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ( άξζξν 4 ηνπ Ν. 1080/80 ). 

Σα ηέιε αλαπξνζαξκφδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Άξζξν 28- Κπξώζεηο 

 

Καηά ησλ παξαβαηψλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ επηβάιινληαη πξφζηηκα,φπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 

3, αθνχ ζπληαρζείπξάμε βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο απφ ην αξκφδην Γεκνηηθφ φξγαλν.Πέξαλ ηνπ 

επηβαιινκέλνπ πξνζηίκνπ νη παξαβάηεο δηψθνληαη θαη βάζεη ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο.ε 

πεξίπησζε κε πιεξσκήο ηνπ επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ, ν Γήκνο ζπληάζζεηβεβαησηηθφθαηάινγν, ηνλ 

νπνίν απνζηέιιεη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα λα επηκειεζείηεο εηζπξάμεσο. 
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Άξζξν 29- Δλζηάζεηο 

 

ε πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκνπ θαηά ππεπζχλνπ, ν πνιίηεο έρεη δηθαίσκα λαππνβάιεη εληφο 10 

εκεξψλ έλζηαζε ζην Γήκν θαηά ηεο πξάμεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο. 

Οη ελζηάζεηο θξίλνληαη απφ 3κειή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε Γεκάξρνπ. 

 

Άξζξν 30- ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΔΙΓΟ ΠΑΡΑΒΑΗ 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΗ ΔΠΙΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΠΡΟΣΙΜΟ 

 

 

1. 

 

Παξεκπφδηζε ηνπνζέηεζεο θάδσλ, πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ «Π», 

απζαίξεηε κεηαθίλεζε ή αιιαγή ζέζεσο θάδσλ, απζαίξεηε αθαίξεζε  

πξνζηαηεπηηθψλ θαη θζνξά ησλ παξαπάλσ κέζσλ.(άξζξ.8) 

 

 

30-50€ Γηπιαζηάδεηαη ζε 

ππνηξνπή 

 

2. 
 
Μεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή θάδσλ ή άιισλ κέζσλ πξνζσξηλήο  
απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ (άξζξ.8) 
 

50-200€ Γηπιαζηάδεηαη ζε 

ππνηξνπή (επηπιένλ επηβάξπλζε 

κε ηα έμνδα επηζθεπήο ή 

αληηθαηάζηαζεο) 

 

 

3. 

 

Σνπνζέηεζε απνξξηκκάησλ εθηφο ησλ θάδσλ  

Σνπνζέηεζε απνξξηκκάησλ εληφο ησλ θάδσλ ζε κε ελδεδεηγκέλε 

ζπζθεπαζία /ρχκα ή ζε κε επηηξεπηέο ψξεο (άξζξ.8) 

 

10€ (αλά ζαθνύια) 

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή 

 

 

4. 

 

Δγθαηάιεηςε νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ ρσξίο πξνζπλελλφεζε κε ηελ 
αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ εκέξα θαη ην ζεκείν παξαιαβήο ηνπο απφ 
απηήλ (ηει2132074765) (άξζξ.10) 
 

 

30-300€ 

 

 

5. 

 

Δγθαηάιεηςε ραξηνθηβσηίσλ- μπινθηβσηίσλ απφ γξαθεία –
θαηαζηήκαηα-επηρεηξήζεηο- νηθίεο ρσξίο ειαρηζηνπνίεζε ηνπ φγθνπ 
ηνπο κε ζπκπίεζε, πεξίδεζε θ.ι.π (άξζξ.10) 
 

 

30-300€ 

 

6. 
 
Δλαπφζεζε ππνιεηκκάησλ θήπσλ ρσξίο ηε δένπζα ζπζθεπαζία ή ρχκα 
απφζεζή ηνπο (άξζξ.10) 
 

30-300€ 

 

 

   7. 

 

Δγθαηάιεηςε κπαδψλ- άρξεζησλ πιηθψλ απφ θαηεδαθίζεηο, εθζθαθέο 
θ.ι.π. ζε δξφκνπο, νηθφπεδα, ξέκαηα, θ.α (άξζξ.11) 
 

100-500€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ πιηθψλ πνπ 
αλήθνπλ ζηα ξεχκαηα εηδηθψλ απνβιήησλ-Αλαθχθισζε (άξζξ.9) : 

 Τιηθά ζπζθεπαζίαο (ραξηί, γπαιί, πιαζηηθφ, κέηαιιν) 

 Απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ  

 

 

 

50-200€ 
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8.  Υξεζηκνπνηεκέλεο ειεθηξηθέο ζηήιεο (κπαηαξίεο) θαη 

ζπζζσξεπηέο  

 Ορήκαηα ζην ηέινο θχθινπ δσήο  

 Υξεζηκνπνηεκέλα ειαζηηθά νρεκάησλ  

 Απφβιεηα ιηπαληηθψλ ειαίσλ  

 Απφβιεηα απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο –

ΑΔΚΚ 

  

 

 

9. 

 
Οη ρξεζηκνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο απφ ραξηί, γπαιί, πιαζηηθφ, 
αινπκίλην, ζίδεξν, θαζψο θαη έληππα (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία) 
απνξξίπηνληαη ρχδελ ζηνλ εηδηθφ κπιε θάδν αλαθχθισζεο 
ζπζθεπαζηψλ, απαιιαγκέλεο απφ ππνιείκκαηα ηξνθψλ.(άξζξ.9) 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε επηβάιιεηαη πξφζηηκν 

 

 

       30-100€ 

 

 

   10. 

Σα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) 
απαγνξεχεηαη λα ελαπνηίζεληαη ζηνπο θνηλνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ 
ηνπ Γήκνπ ή λα απνξξίπηνληαη αλεμέιεγθηα ζε νηθφπεδα θαη θνηλφ-
ρξεζηνπο ρψξνπο ιφγσ ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο γηα ην Πεξηβάιινλ 

θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία. 
Οη δεκφηεο νθείινπλ λα ελαπνζέηνπλ ηηο κηθξέο ειεθηξηθέο θαη 
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ζηνπο εηδηθνχο πιαζηηθνχο θάδνπο ππνδνρήο 
ΑΖΖΔ πνπ βξίζθνληαη ζηηο εηζφδνπο ηνπ Γεκαξρείνπ, ζε πνιηηηζηηθά 
θέληξα, ζην δεκνηηθφ θνιπκβεηήξην θ.α. Γηα ηηο κεγάιεο ειεθηξηθέο 
θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ θαηαζηεί απφβιεηα, νη δεκφηεο 

ηειεθσλνχλ ζην 2132074769.(άξζξ.9) 
 

 

 

 

 

100-300€ 

 

  11. 
 
Δγθαηάιεηςε νρήκαηνο ή κεραλήκαηνο επί ηνπ νδνζηξψκαηνο ή ζε 

άιιν δεκφζην ή δεκνηηθφ θνηλφρξεζην ρψξν (άξζξ.9) 
 

 

50-150€ 

 

  12. 
 
Καηαζηξνθή ή απνθφιιεζε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο πνπ επηθνιιά ε 
Γεκνηηθή αζηπλνκία ζηα απηνθίλεηα πνπ παξακέλνπλ ζηαζκεπκέλα  

πάλσ απφ 1 κήλα ζην ίδην ζεκείν. (άξζξ.9) 
 

 

                             50€ 

 

  13. 
 
Ρίςε κπαδψλ θαη άιισλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ ζηνπο θάδνπο 

απνξξηκκάησλ.(άξζξ.9) 
 

 

50-200€ 

 

 14. 
 
Σνπνζέηεζε εληφο ησλ θάδσλ καγεηξηθψλ ή κεραληθψλ ειαίσλ.  
(άξζξ.9) 

 

 

30-100€ 

 

15. 
 
Δλαπφζεζε ζε πεδνδξφκηα, δξφκνπο, άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ή 
ζηνπο θάδνπο νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ, εηδηθψλ  απνβιήησλ απφ 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.ρ βηνηερληθά –βηνκεραληθά, 
λνζνθνκεηαθά απνξξίκκαηα.(άξζξ.11) 
 

 

 

30-300€ 

  

 16. 

 
Δγθαηάιεηςε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (άξζξ.12) 

 

 

300-3000€ 
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 17. 
 
Ρχπαλζε ή θαηαζηξνθή κλεκείσλ, αγαικάησλ , αξραηνινγηθψλ 
ρψξσλ θαη ινηπψλ δεκνζίσλ θηηξίσλ(άξζξ.13) 

50-500€ Γηπιαζηάδεηαη ζε 

ππνηξνπή (επηπιένλ 

επηβάξπλζε κε ηα έμνδα 

επηζθεπήο  ή αληηθαηάζηαζεο) 

 

 18. 
 
Ρχπαλζε ή θαηαζηξνθή αζηηθνχ εμνπιηζκνχ π.ρ. παγθάθηα, θάδνη 
θ.ι.π.(άξζξ.13) 
 

50-300€ Γηπιαζηάδεηαη ζε 

ππνηξνπή (επηβάξπλζε  κε έμνδα 

επηζθεπήο  ή αληηθαηάζηαζεο) 

 

 19. 
 
Απφξξηςε κηθξναληηθεηκέλσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εθηφο ησλ 
θαιαζηψλ ηνπ Γήκνπ(άξζξ.13) 
 

 

                   30-100€ 

 

 20. 
 
ηάζε θαη ζηάζκεπζε Η.Υ κπξνζηά απφ θάδνπο 
απνξξηκκάησλ.(άξζξ.14) 
 

 

30-300€ Γηπιαζηάδεηαη ζε 

ππνηξνπή 

 

 21.  
 
Ρχπαλζε νδνζηξψκαηνο ή πεδνδξνκίνπ ή άιισλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 
κε κεραλέιαηα (άξζξ.14) 
 

 

 30-100€ 

 

 22. 
 
ηάζκεπζε βαξέσλ νρεκάησλ (θνξηεγψλ) ζηνπο δξφκνπο ηνπ Γήκνπ 
(άξζξ.14) 
 

 

 100-300€ 

 

 23. 
 

Φνξηεγά ή άιια κέζα πνπ κεηαθέξνπλ μεξά θνξηία αθάιππηα ή 

δηαζθνξπίδνπλ ηα κεηαθεξφκελα πιηθά ζηνπο δξφκνπο. 

Ορήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ κπεηφλ, πγξά ή αέξηα πξντφληα θαη ηα 

δηαζθνξπίδνπλ ζηνπο δξφκνπο ή ξππαίλνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

(άξζξ.14) 

 

 

                50-300€ 

 

 24. 
 

Φνξηεγά Η.Υ. θαη Γ.Υ. πνπ απνξξίπηνπλ νπνηνπδήπνηε είδνπο 

απφβιεηα ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο π.ρ. δξφκνπο, πιαηείεο, ξέκαηα 

θ.ι.π.(άξζξ.11) 

 

 

          50-350€ 

 

 

 25. 

 

Δγθαηάιεηςε απνξξηκκάησλ ζηηο ιατθέο αγνξέο ή κε ηήξεζε σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο ή θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ / ηδησηηθνχ ρψξνπ, εθηφο ησλ 

νξίσλ ηεο πξνβιεπφκελεο έθηαζεο πνπ αλαινγεί ζηνπο θαηφρνπο 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο Λατθψλ Αγνξψλ. (άξζξ.17) 

 

 

 

50-350€ 

 

 26. 
 
Πιεκκειήο ελαπφζεζε, απνζήθεπζε θαη ζπζζψξεπζε εκπνξεπκάησλ, 
νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θ.ι.π (άξζξ.18) 
 

 

30-200€ Γηπιαζηάδεηαη ζε 

ππνηξνπή 

 

 27. 
 

Με ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ηδηνθηεηψλ θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 15 ηνπ 

θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο 

 

 

50-350€ Γηπιαζηάδεηαη ζε 

ππνηξνπή θαη αλάθιεζε άδεηαο 

ζε ηξίηε ππνηξνπή 

 

 28. 
 

Σνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο (πιαηείεο, δξφκνπο, 

πεδνδξφκηα θ.ι.π)(άξζξ.21) 

 

 

 

50-100€ 

  

 29. 

 

Ρίςε δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ, επηθφιιεζε αθηζψλ,ηνπνζέηεζε 
 

30-100€ Γηπιαζηάδεηαη ζε 
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Άξζξν 31- Ιζρύο θαλνληζκνύ 

 

Ζ ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ αξρίδεη 2 κήλεο κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

αεξνπαλφ (άξζξ.21) 

 
ππνηξνπή  

 

 

 30. 

 
 
Σνπνζέηεζε εηδηθψλ θάδσλ (ζθάθεο, containers) ρσξίο ηελ άδεηα 
θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ (δεκνηηθψλ ή δεκνζίσλ ρψξσλ). Ζ άδεηα 
ρνξεγείηαη απφ ην ηκήκα πξνζφδσλ ηνπ Γήκνπ θαη πξέπεη λα 
ηνπνζεηείηαη ζε εκθαλέο ζεκείν.(άξζξ.11) 

 

 50 €/εκέξα ( ε πεξίπηωζε 

παξακνλήο ηνπ εηδηθνύ θάδνπ 

ρωξίο άδεηα πέξα ηωλ ηξηώλ 

εκεξώλ, ν εηδηθόο θάδνο 

απνκαθξύλεηαη από ηελ 

ππεξεζία ρξεώλνληαο ηνπο 

ππεύζπλνπο κε ηα έμνδα 

απνκάθξπλζεο) 

 

 31. 
 

Με ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ηδηνθηεηψλ νηθνπέδσλ γηα 

απνςίισζή ηνπο απφ μεξά ρφξηα θαη απνκάθξπλζή ηνπο, ή κε 

απνκάθξπλζε ηπρφλ άιισλ εγθαηαιειεηκκέλσλ θαπζηψλ ή εθξήμηκσλ 

πιηθψλ ή αληηθεηκέλσλ (άξζξ.20) 

 

0,5€/m
2
 

(επηπιένλ επηβάξπλζε κε ηα έμνδα 

θαζαξηζκνύ θαη απνκάθξπλζεο 

ηωλ ζπγθεληξωζέληωλ πιηθώλ) 

 

 32. 
 

Σνπνζέηεζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ρσξίο λφκηκεο άδεηεο θαη 

εγθξίζεηο (άξζξ.22) 

 

 

100€ Γηπιαζηάδεηαη ζε 

ππνηξνπή 

 

 33. 
 
Κνπή/θχηεπζε δέληξνπή νπνηαδήπνηε άιιε παξέκβαζε ζε 
πεδνδξφκην, ρσξίο λα πξνεγεζεί ζρεηηθή αίηεζε θαη έγθξηζε απφ ηηο 
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.(άξζξ.22) 
 

 

50-150 € Γηπιαζηάδεηαη ζε 

ππνηξνπή 

 

 34. 
 
Παξάλνκε ρξήζε λεξνχ ή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ δεκνηηθέο 
παξνρέο (άξζξ.22) 
 

 

50-100€ 

 

 35. 
 

Με ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ηδησηηθψλ 

ρψξσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ θαλνληζκνχ 

θαζαξηφηεηαο 

 

 

30-500€ Γηπιαζηάδεηαη ζε 

ππνηξνπή 

 

 36. 
 

Παξάιεηςε πεξίθξαμεο θαη ζήκαλζεο γηα ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ (άξζξ.23) 

 

 

50-150€ 

 

 37. 
 

Παξάιεηςε ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ ησλ αδξαλψλ πιηθψλ πνπ 

βξίζθνληαη κε άδεηα ζε πεδνδξφκην ,γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο 

ηνπο απφ λεξά, αέξα είηε απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία (άξζξ.24) 

 

 

100-300€ 

 

 38. 
 

Με ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ 

απφ Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθέιεηαο  

 

 

100-1000€ 
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Κάζε πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζρεηηθή κε ζέκαηα πνππεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, θαηαξγείηαη. 
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ΣΟ ΒΑΙΚΟ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

 

N. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

Ν.4042/2012 « Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο − Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 

2008/99/ΔΚ − Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ − Δλαξκφληζε κε ηελ 

Οδεγία 2008/98/ΔΚ − Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» 

Ν.3854/2010 «Σξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ θαη ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Δλαιιαθηηθήο 

Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.» 

Ν.2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ 

πξντφλησλ, ίδξπζε εζληθνχ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ θαη 

άιισλ πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.)» 

Ν .1650/1986 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» 

Ν.1080/1980 άξζξν 3 γηα θάιπςε πεδνδξνκίσλ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη 

ζπκπιεξψζεηο ηνπ Ν .1080/1980 άξζξν 19 θπξψζεηο 

N. 3731/08 (ΦΔΚ 263 Α/23-12-2008) : Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο 

θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

Ν.1144/1981 Σέιε δηαθεκίζεσλ ΟΣΑ 

N.1337/1983 Άξζξν 40, παξ. 2 «Οηθηζηηθφο λφκνο» 

Ν.1416/1984 «ΟΣΑ (Αξζ.54)» 

Ν.1491/1984 «Γηαθεκίζεηο» 

Ν.2307/1995 «Σξνπνπνίεζε λνκνζεζίαο ΟΣΑ, ηζαγέλεηαο, ΔΤΓΑΠ θιπ.» 
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Ν.2323/1995 γηα ην ππαίζξην εκπφξην φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.3377/05 

Ν.2696/1999 «Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 

Ν.3542/2007 

Ν.2946/2001 «Τπαίζξηα Γηαθήκηζε, ζπκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

Ν.3074/2002 «Γεκφζηα Γηνίθεζε» 

Ν.1832/2003 «Σξνπνπνίεζε λνκνζεζίαο θαη ινηπά» 

Ν.4039/2012 «Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ 

ζθνπφ» 

Ν.3170/2003 ΦΔΚ Α 191/03 «Εψα ζπληξνθηάο, αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

ΠΓ 148/2009 «Πεξηβαιινληηθή επζχλε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ − Eλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2004/35/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004, φπσο ηζρχεη» 

Ν.3325/2005 «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηνκεραληθψλ, βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην 

πιαίζην ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Ν.3370/2005 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο» 

Ν.3447/2006 «Κχξσζε ηεο χκβαζεο ηεο ηνθρφικεο γηα ηνπο Έκκνλνπο 

Οξγαληθνχο Ρχπνπο (PersistentOrganicPollutants - POPs)»  

Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

Π.Γ. 363/1995 «χζηεκα επηβνιήο δηνηθεηηθψλ πνηλψλ ζηνπο παξάγνληεο εθαξκνγήο 

ηεο θάξηαο ειέγρνπ θαπζαεξίσλ (ΚΔΚ)» 

Π.Γ. 16/1996 «Πξνδηαγξαθέο Τγείαο ζηνπο Υψξνπο Δξγαζίαο» 

Π.Γ. 17/1996 «Mέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/EOK θαη 

91/383/EOK» 

Π.Γ. 27/1999 πεξί «Κψδηθαο βαζηθήο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο» 
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Π.Γ. 82/2004Αληηθαηάζηαζε ηεο 98012/2001/ ΚΤΑ «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ» (Β’ 40).» «Μέηξα, φξνη θαη 

πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ ησλ Ληπαληηθψλ 

Διαίσλ». 

Π.Γ. 109/2004«Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ 

ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ηνπο». 

Π.Γ. 115/2004 «Αληηθαηάζηαζε ηεο 73537/148/1995 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 

«Γηαρείξηζε ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ πνπ πεξηέρνπλ 

νξηζκέλεοεπηθίλδπλεο νπζίεο» (Β’781) θαη 19817/2000 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 

«Σξνπνπνίεζε ηεο 73537/1995 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο θ.ι.π.» (Β’ 

963).«Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ θαη πζζσξεπηψλ» 

Π.Γ. 116/2004 «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ 

ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/53/ΔΚ ΄ γηα ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο επηεκβξίνπ΄ 2000» 

Π.Γ. 117/2004«Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ 2002/95 «ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε είδε ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ» θαη 2002/96 

«ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ» ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηαλνπαξίνπ 2003» 

Π.Γ 15/2006 Σξνπνπνίεζε ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 117/2004 (Α΄ 82), ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2003/108 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

νδεγίαο 2002/96 ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ)» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2003 

Τ.Α.36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312/Β΄/24-08-2010) «Μέηξα, φξνη θαη 

πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, 

θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)». 
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Π.Γ. 58/2005 «Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ Λατθψλ Αγνξψλ» 

Π.Γ. 186/2005 «Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο θαη βηνινγηθνχο 

παξάγνληεο» 

Π.Γ. 254/2005 «Ρχζκηζε ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (πιαλφδηνπ θαη ζηάζηκνπ)» 

Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε ππ’ αξηζκ. 4 (ΦΔΚ 1346 η. Β/25.04.2012) «Καζνξηζκφο 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο νηθνπεδηθψλ θαη ινηπψλ αθάιππησλ ρψξσλ, 

πνπ βξίζθνληαη εληφο πφιεσλ, θσκνπφιεσλ θαη νηθηζκψλ » 

Π.Γ. 51/2006 «Οδεγφο γηα ιατθέο αγνξέο» 

Κ.Τ.Α. 49541/1424/9-7-86 γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα 

Κ.Τ.Α. 72751/3054/1-11- 86 γηα ηα ηνμηθά θαη επηθίλδπλα απφβιεηα 

Κ.Τ.Α. Φ50/92491/4358/94 ΦΔΚ Β' 797/94 «Αλάζεζε επνπηείαο, εθαξκνγήο θαη 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΚΔΚ» 

Κ.Τ.Α. 113944/1944/97 ΦΔΚ Β'1016/97 ζρεηηθά κε ηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ 

δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ 

Κ.Τ.Α. 114218/97 ΦΔΚ Β'1016/97 «Καηάξηηζε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ 

πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ» 

ΚΤΑ 7589/731/2000 (ΦΔΚ Β 514) «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηελ δηαρείξηζε 

ησλ PCB/PCT» 

ΚΤΑ 29407/3508/2002 (ΦΔΚ B 1572) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή 

ησλ απνβιήησλ» 

ΚΤΑ 37591/2031/2003 (ΦΔΚ Β 1419) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ δηαρείξηζε ηαηξηθψλ 

απνβιήησλ απφ πγεηνλνκηθέο κνλάδεο», φπσο ηζρχεη 

ΚΤΑ. 50910/2727/2003 (ΦΔΚ B 1909) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεψλ 

Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο» 

ΚΤΑ 18083/1098Δ.103/2003 (ΦΔΚ Β 606) «ρέδηα δηάζεζεο /απνιχκαλζεο 

ζπζθεπψλ πνππεξηέρνπλ PCΒ – Γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε ζπιινγή θαη κεηέπεηηα 
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δηάζεζε ζπζθεπψλ θαη απνβιήησλ κε PCΒ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο θνηλήο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο 7589/731/2000 (Β’514)» 

ΚΤΑ 22912/1117/2005 (ΦΔΚ Β 759) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ απνηέθξσζε απνβιήησλ» 

ΚΤΑ ΖΠ 13588/725/2006 (ΦΔΚ Β 383) «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

91/689/ΔΟΚ …» 

ΚΤΑ ΖΠ 24944/1159/2006 (ΦΔΚ Β 791) «Έγθξηζε Γεληθψλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ …» 

Κ.Τ.Α. 14312/1302/2000 «πκπιήξσζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ 

δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ»  

Κ.Τ.Α. 53361/2006 «Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ 

θαη κέηξα Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο» 

Y.A. 69728/824/1996«Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ» 

Y.A. 13588/725/2006 «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ «γηα ηα 

επηθίλδπλα απφβιεηα» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991. Αληηθαηάζηαζε 

ηεο ππ αξηζ. 19396/1546/1997 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε 

δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» (604 Β)»  

Τ. Α. ΑΗΒ8577/83 «Τγεηνλνκηθφο έιεγρνο ησλ αδεηψλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη ησλ γεληθψλ 

θαη εηδηθψλ φξσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη θαηαζηεκάησλ 

ηξνθίκσλ ή/ θαη πνηψλ» 
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Ο  Καλνληζκφο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ ηζρχνληνο Κψδηθα Γήκσλ 

θαη Κνηλνηήησλ πνπ εμνπζηνδνηεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα εθδίδεη ηνπηθέο 

θαλνληζηηθέο απνθάζεηο. 

Όινη νη Γεκνηηθνί χκβνπινη ζα ιάβνπλ απφ έλα αληίγξαθν θαη παξαθαινχληαη, 

φπσο θαη θάζε ελδηαθεξφκελνο θνξέαο ή θάηνηθνο ηνπ Γήκνπ, εληφο 10 εκεξψλ λα 

δηαηππψζνπλ εγγξάθσο παξαηεξήζεηο ή πξνηάζεηο 

 


