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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 5 / 25-2-2013 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφ. 28 /2013

Κανονισµός καθαριότητας ∆ήµου Οροπεδίου Λασιθίου.

Σήµερα την 25-2-2013 , ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού συµβουλίου,
ύστερα από την 854 /21-2-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Πετράκη Εµµανουήλ, που
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό
στους ∆ηµοτικούς συµβούλους και στους Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών
Κοινοτήτων καθώς και στον ∆ήµαρχο κ. Γεώργιο Μηλιαρά (σύµφωνα µε το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας
διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 17
µελών βρέθηκαν παρόντα 13 δηλαδή
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Παρόντες
Αθανασάκης Γεώργιος Μέλος
Κοντογιάννη Μαρία Μέλος
Κρασανάκης Μιχαήλ Μέλος
Μακράκης Γεώργιος Μέλος
Μπουτσάκης Συµεών Μέλος
Πετράκης Εµµανουήλ Πρόεδρος ∆.Σ.
Σιγανός Ευάγγελος Αντιδήµαρχος
Σιγανός Κωνσταντίνος Μέλος
Σπανάκης Εµµανουήλ Μέλος
Τζανάκης Απόστολος Γραµµατέας ∆.Σ.
Τρουλάκη Ευαγγελία Αντιδήµαρχος
Φανουργιάκης Γεώργιος Μέλος
Χατζάκης Εµµανουήλ Μέλος

Πρόεδροι & Εκπρόσωποι Τοπικών
Κοινοτήτων
Παρόντες
Κοκκίνη-Παπαδάκη Μαρίνα
Μπαµιεδάκης Παναγιώτης
Φουκαράκης Κωνσταντίνος

Απόντες
Αθανασάκης Ιωάννης Μέλος
Λουράκη-Καστρινάκη Γεωργία Μέλος
Περισυνάκης Εµµανουήλ Αντιπρόεδρος
∆.Σ.
Πρατσίνη Μαρία Μέλος

Απόντες
Βερίγος Εµµανουήλ
Βισκαδούρος Νικόλαος
Καθεκλάκης Ιωάννης
Καραβαλάκης Παναγιώτης
Μαρθαλαµάκης Ελευθέριος
Παπαχρονάκης Πολυχρόνης
Περβολαράκης ∆ηµήτριος
Σωµαράς Γεώργιος
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου κ.Ελευθερία Μαρµακεθιανάκη,
για την τήρηση των πρακτικών.
O ∆ήµαρχος κλήθηκε και παρίσταται.
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου αναφερόµενος στο 1o θέµα ηµερήσιας διάταξης δίνει το
λόγο στον ∆ήµαρχο, ο οποίος εισηγείται τα ακόλουθα:
Ο Κανονισµός Καθαριότητος τον οποίο έχετε στα χέρια σας, είναι επικαιροποίηση του
ισχύοντος κανονισµού και των κανονισµών που ισχύουν στους όµορους ∆ήµους. Προσθέσαµε
ότι χρειαζόταν και τον προσαρµόσαµε στις δικές µας τοπικές συνθήκες. Στάλθηκε στους
φορείς του ∆ήµου και στον ΕΒΕΣΟΛ οι οποίοι είναι απολύτως σύµφωνοι. Όποια παρατήρηση
υπάρχει παρακαλώ να είναι γραπτή για να ενσωµατωθεί.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆Σ ζήτησε από τους δηµοτικούς συµβούλους να
τοποθετηθούν.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.Μπουτσάκης Συµεών επεσήµανε ότι ο κανονισµός
καθαριότητας είναι ένα εργαλείο που µπορεί να συµβάλλει στην καλύτερη εικόνα του
Οροπεδίου. Επισήµανε ότι πρέπει να γίνει εξ’ αρχής καθορισµός των θέσεων των κάδων,
που δε θα πρέπει να κρίνεται µόνο από την προσβασιµότητα του µέσου της αποκοµιδής των
σκουπιδιών αλλά και από άλλες παραµέτρους εξυπηρέτησης των ∆ηµοτών. Επίσης να
ενηµερωθούν οι δηµότες για αυτά που προβλέπει ο κανονισµός. Επίσης προτείνει την
δηµιουργία ενός τόπου προσωρινής εναπόθεσης για στερεά αντικείµενα τα οποία µετά ο
∆ήµος µε δικά του µέσα να τα αποµακρύνει.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ Μακράκης Γεώργιος επεσήµανε ότι στις ειδικές διατάξεις
αναφέρει ως ζώνη τουριστικής εµφάνισης όλες τις ασφαλτοστρωµένες οδικές προσβάσεις
στο Οροπέδιο εντός των ορίων του ∆ήµου στις οποίες απαγορεύεται ο σταυλισµός ζώων, η
δηµιουργία ανοιχτών πρόχειρων εγκαταστάσεων διατροφής ζώων, η άτακτη εναπόθεση
ζωωτροφών κλπ. Στις ασφαλτοστρωµένες οδικές προσβάσεις στο Οροπέδιο περιλαµβάνεται
και η πρόσβαση από το Κατωφύγι προς το Καµινάκι µε πολλές σταυλικές εγκαταστάσεις που
βρίσκονται από το Καµινάκι και πάνω.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προεδρου ∆Σ, των ∆ηµοτικών
συµβούλων, του ∆ηµάρχου και των Πρόεδρων και Εκπρόσωπων Τοπικών Κοινοτήτων.
Μετά την συζήτηση ο Πρόεδρος του ∆Σ προτείνει να διορθωθεί η παράγραφος 18.1
του άρθρου 18 (ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ως ακολούθως : «Επίσης ως ζώνη τουριστικής
εµφάνισης προσδιορίζονται οι ασφαλτοστρωµένες οδικές προσβάσεις στο Οροπέδιο
Λασιθίου των Επαρχιακών δρόµων από Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο (Άµπελος και
Σελιά)».
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι συµφωνούν µε την διόρθωση της παραγράφου 18.1 του άρθρου
18, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον κανονισµό καθαριότητας του ∆ήµου Οροπεδίου Λασιθίου, όπως
διορθώθηκε ο οποίος έχει ως ακολούθως:
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΓΕΝΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄:ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 – Αντικείµενο του κανονισµού
Άρθρο 2 – Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του
Κανονισµού
Άρθρο 3 - Προσδιορισµός και ταξινόµηση των απορριµµάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Άρθρο 4 - Υποχρεώσεις του ∆ήµου
Άρθρο 5- Ειδικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Άρθρο 6 – Ορισµοί του χώρου παραγωγής απορριµµάτων και τους
υπευθύνους της τήρησης καθαριότητας και των διατάξεων
του Κανονισµού
Άρθρο 7 – Υποχρεώσεις υπευθύνων του άρθρου 6 για τα εσωτερικά µη
ογκώδη δηµοτικά ( αστικά) απορρίµµατα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄:ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Άρθρο 8 – Υποχρεώσεις υπευθύνων του άρθρου 6 σχετικά µε την
ανακύκλωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄:ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Άρθρο 9 – Υποχρεώσεις πεζών - οδηγών και ιδιοκτητών ή συνοδών
κατοικίδιων ζώων
Άρθρο 10 – Ρύπανση από διαφηµίσεις
Άρθρο 11 – Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
Άρθρο 12 – Καθαριότητα κοινόχρηστων ( δηµοτικών ή δηµόσιων)
χώρων που χρησιµοποιούνται από επιχειρήσεις
Άρθρο 13 - Καθαριότητα οδών
Άρθρο 14 – Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειµένων
Άρθρο 15 – Λαϊκές αγορές-Υπαίθριο Στάσιµο ή Πλανόδιο ΕµπόριοΚαντίνες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄:ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Άρθρο 16 – Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων στεγασµένων ή µη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄:ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Άρθρο 17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄:ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄:∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Άρθρο 19
Άρθρο 20
Άρθρο 21 – Πίνακας επιβαλλόµενων προστίµων ανά είδος
παράβασης
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ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΓΕΝΙΚΑ
Η καθαριότητα αποτελεί προτεραιότητα για το ∆ήµο Οροπεδίου Λασιθίου. Ένα
∆ήµο αντάξιο της ιστορίας, του πολιτισµού και της φυσικής οµορφιάς του. Ένα
περιβάλλον όµορφο και υγιές.
Οι Υπηρεσίες του ∆ήµου ως σύνολο αλλά και ο καθένας µας ξεχωριστά πρέπει να
συµβάλλει µε όλες τους τις δυνάµεις για να διατηρήσουµε τις πόλεις και τους οικισµούς του
∆ήµου µας καθαρούς, να δώσουµε την εικόνα που δικαιούται και που όλοι επιθυµούµε. Το
σηµαντικότερο βήµα προς την κατεύθυνση αυτή είναι βεβαίως µια καλά οργανωµένη και
πλήρως εξοπλισµένη Υπηρεσία Καθαριότητας. Αυτό όµως δεν είναι αρκετό. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η συνεργασία και η ενεργή συµµετοχή των δηµοτών στην προσπάθεια, στη
βάση ενός πλαισίου αρχών που θα καθορίζει τους όρους αυτής της συνεργασίας. Αυτό
επιχειρεί ο παρών κανονισµός.
Η ραγδαία κακοποίηση του περιβάλλοντος στην εποχή µας καθιστά επιτακτική ανάγκη
να το προστατεύσουµε και να το διαχειριστούµε σωστά, γιατί µόνο έτσι µπορούµε να
εξασφαλίσουµε µια ικανοποιητική ποιότητα ζωής για µας και τα παιδιά µας. Αυτό το καθαρό
περιβάλλον που σε όλο πλέον τον κόσµο θεωρείται κοινωνικό αγαθό µαζί και µε την
διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, τη θέσπιση των σχετικών κανόνων, τη διαχείριση των
µέσων καθαριότητας, τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων των πολιτών εµπίπτουν
άµεσα στις αρµοδιότητες και ευθύνες της Τοπική Αυτοδιοίκησης.
Βέβαια, στις υπερκαταναλωτικές κοινωνίες του σήµερα, η καθαριότητα των οικισµών
του ∆ήµου είναι µια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί, λόγω
του όγκου αλλά και της σύστασης των απορριµµάτων, στενή και αρµονική συνεργασία µεταξύ
των αρµόδιων Υπηρεσιών του ∆ήµου και των δηµοτών, προκειµένου να οδηγηθεί σε θετικό
αποτέλεσµα. Απαιτεί µια συνεργασία που στόχο θα έχει την µείωση των παραγόµενων
απορριµµάτων, την προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιµοποίησης και ασφαλώς
την προστασία του περιβάλλοντος η οποία αποτελεί στρατηγική επιδίωξη του ∆ήµου σε κάθε
σύστηµα αποκοµιδής και διαχείρισης απορριµµάτων.
Ο κανονισµός καθαριότητας του ∆ήµου Οροπεδίου Λασιθίου είναι σχεδιασµένος έτσι
ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και να υπηρετεί αρχές και στόχους που
αφορούν την τήρηση της καθαριότητας των πόλεων και οικισµών, την προστασία του φυσικού
και πολιτιστικού περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, την εν γένει βελτίωση
της λειτουργικότητας των οικισµών του ∆ήµου, της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την
αναβάθµιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αρχαιολογικού και τουριστικού
ενδιαφέροντος, την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εµπορικών
περιοχών, την ενεργή συµµετοχή των δηµοτών η οποία µάλιστα αποτελεί προϋπόθεση
επιτυχίας.
Οι βασικές αρχές του παρόντος Κανονισµού και της πολιτικής συνεργασίας του ∆ήµου
µε τους δηµότες, τους κατοίκους και τους εν γένει χρήστες των υπηρεσιών Καθαριότητας
είναι οι εξής:
- Το φυσικό περιβάλλον είναι µέγιστο αγαθό

ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΩ-ΧΦΓ
-

Η ποιότητα ζωής, η δηµόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων της περιοχής,
αποτελούν δικαίωµα των πολιτών και υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

-

Η κάθε είδους ρύπανση του περιβάλλοντος αποτελεί παράγοντα που απειλεί τη
δηµόσια υγεία, υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, τη διατήρηση των
µνηµείων και του φυσικού κάλλους.

-

Η παραγωγή αποβλήτων αποτελεί µορφή ρύπανσης που πρέπει µε κάθε µέσο να
περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό.

-

Η πρόβλεψη και η µείωση παραγωγής αποβλήτων µπορούν να συµβάλουν στην
προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών δηµόσιας υγιεινής.

-

Η αξιοποίηση των υλικών από τα απόβλητα µε την προώθηση της ανακύκλωσης
περιορίζει την σπατάλη ενεργειακών πόρων και πρώτων υλών .

-

Οι

εναλλακτικές

και

περιβαλλοντικά

ορθολογικές

µέθοδοι

διαχείρισης

των

απορριµµάτων συµβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος.
-

Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές.

-

Οι παραγωγοί των προϊόντων καθώς και οι βιοτεχνίες και οι έµποροι, πρέπει να
λαµβάνουν µέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την παραγωγή, χρήση και διάθεση
συσκευασιών προσφορών για ανάκτηση ή επαναχρησιµοποίηση.

-

Η ενεργή συµµετοχή των δηµοτών, των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής
στα προγράµµατα ανακύκλωσης και εθελοντισµού και η τήρηση των διατάξεων του
παρόντος κανονισµού.

-

« Ο ρυπαίνων πληρώνει». Εκείνος ο οποίος παράγει τα απόβλητα και ρυπαίνει
χωρίς να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού υφίσταται τις
προβλεπόµενες διοικητικές και οικονοµικές κυρώσεις αφού κανένας δεν δικαιούται
να εκθέτει και να υποβαθµίζει το περιβάλλον και τους οικισµούς του ∆ήµου.

Στα πλαίσια των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114 Α/8-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», ο νέος Κανονισµός
Καθαριότητας του ∆ήµου Οροπεδίου Λασιθίου όπως αυτός προσδιορίσθηκε µετά την
εφαρµογή του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» διαµορφώνεται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
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ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Αντικείµενο του Κανονισµού
Ο παρών Κανονισµός Καθαριότητας έχει ως αντικείµενο τα κάτωθι:
α) Ρυθµίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των δηµοτών και του ∆ήµου, που
αφορούν την τήρηση της καθαριότητας και την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας.
β) Συµβάλλει στη σωστή διαχείριση των απορριµµάτων – στερεών αποβλήτων
(συσκευασία, συλλογή, αποκοµιδή, ανακύκλωση, διάθεση κ.ά.)
γ) Αποσκοπεί στην ενηµέρωση και συµµόρφωση του κοινού µε τις σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 2
Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού
Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού, η επιβολή
των προβλεπόµενων χρηµατικών προστίµων, διοικητικών µέτρων, καθώς και των
µηνυτήριων αναφορών ανήκει στο ∆ήµο.
Άρθρο 3
Προσδιορισµός και ταξινόµηση των απορριµµάτων
Απορρίµµατα – στερεά απόβλητα θεωρούνται όλες οι ουσίες ή αντικείµενα που
προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους, παράγονται σε χώρους
διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικά χώρους αστικού περιβάλλοντος και
από τα οποία ο κάτοχός τους επιθυµεί ή υποχρεούται να απαλλαγεί. Οι κατηγορίες στερεών
αποβλήτων περιλαµβάνονται αναλυτικά στα παραρτήµατα ΙΑ και ΙΒ του άρθρου 17 της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β΄/22-12-03) «Μέτρα και
Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός
∆ιαχείρισης.»
Οικιακά απόβλητα θεωρούνται όσα παράγονται από τις χρήσεις των κατοικιών
Αστικά προβλήµατα θεωρούνται τα οικιακά απόβλητα καθώς και άλλα απόβλητα
καθώς και άλλα απόβλητα που λόγω της φύσης ή της σύνθεσής τους προσοµοιάζουν µε τα
οικιακά.
∆ηµοτικά απόβλητα είναι όσα περιγράφονται αναλυτικά στα παραρτήµατα του άρθρου
17 της
ανωτέρω Κ.Υ.Α . Εξαιρούνται όσα απόβλητα της ίδιας ονοµατολογίας
περιλαµβάνονται στον κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων, που έχει υιοθετηθεί µε την
απόφαση 2001/118/Ε.Κ.
3.1. Τα δηµοτικά ( αστικά ) απορρίµµατα περιλαµβάνουν:
α) Εσωτερικά απορρίµµατα προερχόµενα από οικίες, καταστήµατα, γραφεία,
βιοµηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελµατικούς χώρους, νοσοκοµεία, ιδρύµατα, εκκλησίες,
σχολεία και γενικά από κάθε χώρο όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, πλην
των αµέσως παρακάτω περιπτώσεων µε στοιχεία (β) και (γ).
β) Εξωτερικά απορρίµµατα , οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, τα οποία εναποτίθενται
σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κλπ.
γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών, όπως κλαδιά, φύλλα, χόρτα κλπ.
δ) Επικίνδυνα οικιακά απορρίµµατα ( σε µικρές ποσότητες), όπως µπαταρίες, καταλύτες
και υγρά µπαταριών, φάρµακα, σύριγγες κλπ.
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ε) Ογκώδη αστικά απορρίµµατα, όπως παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές,
στρώµατα, κλπ.
3.2. Τα ειδικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν:
Α) Υπολείµµατα από δραστηριότητες µονάδων βιοµηχανίας, βιοτεχνίας, οικοτεχνίας
και κάθε άλλης µονάδας παραγωγής ή κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή
τριτογενούς τοµέα ( π.χ. υπολείµµατα εργοστασίων, εργαστηρίων, συνεργείων,
επιχειρήσεων τροφίµων και εστίασης, λαϊκών αγορών, αγροτικών καλλιεργειών κ.ά.) και δεν
προσοµοιάζουν µε τα δηµοτικά απορρίµµατα, λόγω όγκου, ποσότητας, δυνατότητας
µεταφοράς και τελικής επεξεργασίας ( π.χ. αντικατασταθέντα, ελαστικά οχηµάτων,
καταλύτες αυτοκινήτων, µέταλλα, ξύλο, πριονίδι, κιβώτια, τελάρα, γυαλί, χαρτί, πλαστικά,
χρησιµοποιηµένα έλαια, λίπη, υφάσµατα, χρώµατα, κόλες, ρητίνες, ορυκτέλαια, υγρά
µπαταριών, σάπια φρούτα, υπολείµµατα τροφών, υλικά συσκευασίας φυτοφαρµάκων,
λιπαντικών ,πλαστικών µεµβρανών, συσκευασίες ζωοτροφών , απορρίµµατα σταυλισµού
ζώων κ.ά.)
Β) Απόβλητα νοσοκοµείων, κλινικών και θεραπευτηρίων, προερχόµενα από αίθουσες
χειρουργείων και τοκετών, παθολογοανατοµικών, µικροβιολογικών, αιµατολογικών
εργαστηρίων, τµηµάτων λοιµωδών νόσων κλπ., εκτός των µολυσµατικών αποβλήτων, τα
οποία οδηγούνται υποχρεωτικά για εξουδετέρωση µε ειδικά µηχανήµατα αποστείρωσης.
Γ)Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά
οικοδοµικές εργασίες (παλέτες, κιβώτια, µπάζα, αδρανή υλικά κ.ά. στερεά απόβλητα).
∆) Απορρίµµατα και κατάλοιπα υλικά που προέρχονται από εργασίες καθαρισµού του
εσωτερικού χώρου των κοιµητηρίων.
Ε) Απόβλητα τα οποία δεν είναι δυνατό να µεταφερθούν µε τις συνήθεις µεθόδους και
οχήµατα.
Στ) Άχρηστα ή εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα και άλλα οχήµατα ‘η µηχανήµατα, καθώς
και εξαρτήµατα ή µέρη τους.
3.3. Επικίνδυνα απορρίµµατα συµπεριλαµβάνουν όλα τα απόβλητα όπως αυτά αναφέρονται
στο Παράρτηµα Ι του άρθρου 19 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΗΠ 13588/725/06
(ΦΕΚ Β΄383/28-3-2006) µε τίτλο « Μέτρα όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων» σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ « για
τα επικίνδυνα απόβλητα» και η διαχείρισή τους γίνεται µε τρόπους, µεθόδους και
µεταφορικά µέσα διάφορα από τα συνήθη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του ∆ήµου
Με βάση τον παρόντα Κανονισµό ο ∆ήµος εκτελεί τις ακόλουθες δράσεις:
4.1. Οργάνωση και επίβλεψη της αποκοµιδής, µεταφοράς και διάθεσης των οικιακών µη
ογκωδών δηµοτικών ( αστικών ) απορριµµάτων, όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους
3.1α και β του παρόντος Κανονισµού. Η αποκοµιδή γίνεται, σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε
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περιοχής, βάσει προγράµµατος που καταρτίζεται από το αρµόδιο τµήµα Καθαριότητας του
∆ήµου. Τα απορρίµµατα µεταφέρονται µε ειδικά µέσα στις εγκαταστάσεις του χώρου
υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στη θέση «ΠΥΡΓΙΑ» της ∆.Κ. Χερσονήσου ή
σε εργοστάσια διαλογής ή ανακύκλωσης ή όπου αλλού ορίσει ο ∆ήµος.
4.2. Αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση ογκωδών δηµοτικών (αστικών) απορριµµάτων,
όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 3.1ε του παρόντος Κανονισµού, πραγµατοποιείται
µετά από συνεννόηση των ενδιαφεροµένων µε τo αρµόδιo τµήµα Καθαριότητας του ∆ήµου,
µε την οποία θα καθορίζεται ο χρόνος αποκοµιδής και κάθε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια ή
βάσει τυχόν άλλου προγράµµατος αποκοµιδής που θα ανακοινώνει ο ∆ήµος. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την ανωτέρω Υπηρεσία στα τηλέφωνα:
2844340140 ή 2844340150. Ως προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση της παραπάνω
αποκοµιδής, ορίζεται ότι ο όγκος των συγκεκριµένων απορριµµάτων κάθε ιδιοκτησίας ανά
εβδοµάδα να µην είναι µεγάλος και ειδικότερα να καταλαµβάνει χώρο που δεν θα υπερβαίνει
το ήµισυ της χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού φορτηγού αυτ/του ενός (1) τόνου. Το
∆ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφασή του µπορεί να ορίσει ειδικό τέλος αποκοµιδής ανά µονάδα
αποκοµιδής (π.χ. κυβικό µέτρο), όταν πρόκειται για αποκοµιδή πολλών ογκωδών
αντικειµένων.
4.3. Την αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των προϊόντων κηπουρικών εργασιών
(κλαδιών, φύλλων, χόρτων κλπ.), όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 3.1γ
υποχρεούνται να πραγµατοποιούν µε δικά τους µέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες ή οι
φορείς ∆ηµόσιοι ή ιδιωτικοί, από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα
απορρίµµατα αυτά. Ο ∆ήµος µπορεί να αναλαµβάνει την αποκοµιδή των απορριµµάτων της
παραγράφου 3.1γ, µόνο εφόσον έχει τη δυνατότητα και την υποδοµή να εκτελέσει σχετικό
πρόγραµµα, το οποίο θα ανακοινώνεται στους πολίτες µε κάθε πρόσφορο µέσο. Το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο µε απόφασή του µπορεί να ορίσει ειδικό τέλος αποκοµιδής για την περίπτωση
αυτή.
4.4. Αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριµµάτων, όπως αυτά
αναφέρονται στην παράγραφο 3.2. Την αποκοµιδή της συγκεκριµένης κατηγορίας
απορριµµάτων υποχρεούνται να πραγµατοποιούν µε δικά τους µέσα και δική τους ευθύνη οι
ιδιώτες ή οι φορείς ∆ηµόσιοι ή ιδιωτικοί από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται
τα ειδικά απορρίµµατα. Ο ∆ήµος µπορεί κατά περίπτωση να αναλαµβάνει την υποχρέωση
αποκοµιδής των ειδικών απορριµµάτων, εφόσον έχει τη δυνατότητα και την υποδοµή να
εκτελέσει σχετικό πρόγραµµα, το οποίο θα ανακοινώνεται στους πολίτες µε κάθε πρόσφορο
µέσο. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφασή του µπορεί να ορίσει ειδικό τέλος αποκοµιδής για
την περίπτωση αυτή.
4.5. Καθαριότητα των εξωτερικών χώρων µε την περισυλλογή και αποµάκρυνση µικροαπορριµµάτων από τα µέσα προσωρινής εναπόθεσης (όπως δοχεία απορριµµάτων, ειδικούς
κάδους υποδοχής µικρο-απορριµµάτων) ή από οδούς, πλατείες, άλση και γενικά
κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι µέθοδοι καθαρισµού ορίζονται από τον ∆ήµο,
ανάλογα µε τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιµα µέσα. Για να διατηρούνται οι
εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο ∆ήµος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις
εύχρηστα δοχεία απορριµµάτων, ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων
κατανάλωσης, µικρο-απορριµµάτων κλπ., τα οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα.
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4.6. Καθαριότητα και απολύµανση των κάδων µε φροντίδα του αρµοδίου Τµήµατος της
Καθαριότητας του ∆ήµου.
4.7. Ενηµέρωση των δηµοτών για τα προγράµµατα και τα δροµολόγια των οχηµάτων
αποκοµιδής απορριµµάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράµµατα και δροµολόγια των λοιπών
µέσων και τις ώρες σάρωσης και πλύσης των οδών και κοινόχρηστων χώρων.
4.8. Γνωστοποίηση του παρόντος Κανονισµού, όπως προβλέπει το άρθρο 79 του
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006).
4.9. Λήψη έκτακτων µέτρων για την καθαριότητα των οικισµών του ∆ήµου, όταν αυτό
απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων.
4.10. Προώθηση προγραµµάτων ανακύκλωσης σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις.
4.11. Επιπλέον ο ∆ήµος:
α) Συµµετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
β) Ιδρύει και χρησιµοποιεί δίκτυα σταθµών µεταµόρφωσης.
γ) Προµηθεύεται και χρησιµοποιεί σύγχρονο εξοπλισµό.
δ) Χρησιµοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές και πρακτικές λαµβάνοντας υπόψη
την τεχνολογική εφαρµοστικότητα και την οικονοµική βιωσιµότητα.
ε) Αναπτύσσει ολοκληρωµένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής
προσπάθειας αντιµετώπισης των προβληµάτων.
στ) Συµβάλλει στην συνεχή και επιστηµονικά τεκµηριωµένη πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή
του παρόντος Κανονισµού.
ζ) Ενισχύει την περιβαλλοντική αγωγή, µε έµφαση στα παιδιά και τους νέους και
συνεργάζεται µε εθελοντικές οµάδες και µη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του
περιβάλλοντος.
Άρθρο 5
Ειδικές διατάξεις
5.1. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/272/03 (ΦΕΚ 1909
Β΄/22-12-03), στη συλλογή και αποκοµιδή στερεών αποβλήτων, εξαιρουµένων των
οικιακών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητάς τους
ή επειδή παράγονται σε χώρους απρόσιτους και αποµακρυσµένους, δεν καθιστούν µε τις
υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την πραγµατοποίηση των εργασιών συλλογής και
µεταφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, η συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων, γίνεται µε
ευθύνη και δαπάνες των ιδιωτών ή φορέων ∆ηµοσίων ή ιδιωτικών, από τις δραστηριότητες
των οποίων προέρχονται τα απόβλητα.
5.2. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκοµιδή των απορριµµάτων –
αποβλήτων των παραγράφων 3.2 & 3.3, καθώς και όσων χαρακτηρίζονται επικίνδυνα ή
διέπονται από ειδικές διατάξεις όπως: ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές, εύφλεκτες και
διαβρωτικές ουσίες, καταλύτες αυτοκινήτων, απόβλητα προερχόµενα από εξαγωγή,
επεξεργασία και αποθήκευση µεταλλευτικών πόρων, απόβλητα προερχόµενα από
εκµετάλλευση λατοµείων, γεωργικά απόβλητα προερχόµενα από κατάλοιπα ζωικού
κεφαλαίου ή από χρήση γεωργικών φαρµάκων, λιπασµάτων, εντοµοκτόνων κ.ά.
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5.3. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων που εκχύνονται
σε δίκτυα αποχετεύσεων, στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και τα αέρια
απόβλητα που εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα.
5.4. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στον καθαρισµό αλσών, πάρκων, προαυλίων και
πρασιών, που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή ∆ηµόσιους φορείς άλλων πλην του ∆ήµου.
5.5. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να αποκοµίζει τα απορρίµµατα που παράγουν ιδιωτικοί
φορείς, οι οποίοι πραγµατοποιούν εκδηλώσεις ή µισθώνουν χώρους, οι οποίοι ανήκουν σε
φορείς απαλλασσόµενους της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Στην περίπτωση αυτή και
εφόσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση ή εκµετάλλευση τα ακίνητά
τους σε υπόχρεους καταβολής τελών ιδιώτες, ο ∆ήµος δικαιούται να βεβαιώνει ανάλογα
ανταποδοτικά τέλη σε βάρος των ενοικιαστών ή χρηστών του χώρου.
5.6. Η καθαριότητα των δηµόσιων και δηµοτικών χώρων που χρησιµοποιούνται από
διάφορους φορείς για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι
οφείλουν να διατηρούν τους παραχωρούµενους χώρους καθαρούς κατά την διάρκεια των
εκδηλώσεων και µετά το πέρας αυτών τους αποδίδουν, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν.
Για κάθε παράβαση αυτής της διάταξης ο ∆ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη
χρηµατικό πρόστιµο, σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
5.7. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων µέτρων, για λόγους δηµόσιας τάξης
ή διακοπής λειτουργίας του χώρου διάθεσης απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), ο ∆ήµος µετά από
σχετική ενηµέρωση των δηµοτών, δικαιούται να τροποποιεί ή και διακόπτει µερικά ή
συνολικά τα προγράµµατα αποκοµιδής, µέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα µέτρα ή
επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές ο ∆ήµος, λαµβάνει κάθε
πρόσφορο µέτρο για τον περιορισµό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών.
5.8. Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα των οικισµών του ∆ήµου, τα αγάλµατα, τα
µνηµεία κ.ά., θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση των παραπάνω αποτελεί
παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα
του άρθρου 21.
5.9. Ο αστικός εξοπλισµός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισµού,
στέγαστρα στάσεων λεωφορείων, κάδοι, συµπιεστές, καλάθια και λοιπά µέσα προσωρινής
αποθήκευσης απορριµµάτων, πινακίδες κτλ.) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να
ανταποκρίνεται στο λειτουργικό σκοπό του και να µην αποτελεί εστία µόλυνσης ή αισθητικής
υποβάθµισης της πόλης. Η ρύπανση των στοιχείων του αστικού εξοπλισµού των οικισµών
αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε
τον πίνακα του άρθρου 21. Επίσης καταλογίζονται σε βάρος του παραβάτη όλες οι σχετικές
δαπάνες αποκατάστασης από το ∆ήµο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Άρθρο 6
Ορισµοί για τους χώρους παραγωγής απορριµµάτων και τους υπεύθυνους της τήρησης
καθαριότητας και των διατάξεων του Κανονισµού
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6.1. Κατοικίες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, καθώς και τα συγκροτήµατα
κατοικιών (πολυκατοικίες), όπου κατοικούν, µόνιµα ή πρόσκαιρα, µεµονωµένα άτοµα ή
οικογένειες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος
Κανονισµού είναι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών ή οι νοµείς αυτών κατά περίπτωση.
6.2. 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 ατοµικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης τους.
β) Για ανώνυµες Εταιρείες, ο ∆ιευθύνων ή Εντεταλµένος Σύµβουλός τους.
γ) Για Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες, καθώς και για τις Εταιρείες
Περιορισµένης Ευθύνης, ο διαχειριστής τους.
δ) Για Συνεταιρισµούς, ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ε) Για Σωµατεία, ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
στ) Για Κοινοπραξίες αποτελούµενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις
αποτελούν.
ζ) Για Κοινοπραξίες αποτελούµενες από νοµικά πρόσωπα, οι νόµιµοι εκπρόσωποι
των νοµικών προσώπων που τις αποτελούν.
6.3.
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 ή ο νοµέας τους.
6.4. Οικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγµένοι ή µη. Υπεύθυνος για
την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού είναι ο ιδιοκτήτης
ή ο νοµέας αυτού.
6.5. Βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες και εργαστήρια
θεωρούνται οι
στεγασµένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιµοποιούνται από βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές
επιχειρήσεις για παραγωγική δραστηριότητα και υποστηρικτικές δράσεις.
6.6. Υπεύθυνοι µεταφοράς και µεταµόρφωσης
θεωρούνται όσοι εκτελούν τις
αντίστοιχες εργασίες καθώς κάθε προστεθείς από αυτούς.
6.7. Για τις υπό ανέγερση οικοδοµές κατοικιών, γραφείων, καταστηµάτων κλπ.,
υπεύθυνος είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου που
έχει στην κυριότητά του το ακίνητο.
6.8. 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 και οι οδηγοί τους. Για κάθε είδους οχήµατα του ∆ηµοσίου, 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, καθώς και οι οδηγοί τους.
6.9. Όσον αφορά τον καθορισµό των θέσεων των κάδων αποκοµιδής, ισχύουν τα
παρακάτω:
α) Η πυκνότητα και οι θέσεις τοποθέτησης των κάδων καθαρίζονται από το αρµόδιο Τµήµα
της Καθαριότητας του ∆ήµου, µε βάση την ποσότητα των απορριµµάτων κάθε περιοχής, την
ευχερή χρήση των κάδων και την άνετη πρόσβαση των απορριµµατοφόρων οχηµάτων καθώς
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και την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων. Σε κάθε περίπτωση λαµβάνεται υπόψη το
είδος των καταστηµάτων και επιχειρήσεων της περιοχής, ιδιαίτερα εφόσον πρόκειται για
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (τρόφιµα, εστιατόρια, κρεοπωλεία κλπ.).
β) Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάδων αποκοµιδής στα παρακάτω σηµεία:
• Σε γωνίες δρόµων
• Σε ράµπες ατόµων νε ειδικές ανάγκες
• Σε στάσεις λεωφορείων
• Σε ράµπες ασθενοφόρων
• Μπροστά σε εκκλησίες
• Μπροστά σε πυροσβεστικούς κρουνούς
• Σε εισόδους παιδικών σταθµών και σχολείων
Σε χώρους που ενδέχεται να δηµιουργήσουν προβλήµατα ασφαλείας
6.10 Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι ή οι διερχόµενοι από το ∆ήµο, καθώς και όλοι οι
φορείς του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, καθώς και οι ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και
Οργανισµοί (∆.Ε.Κ.Ο.), είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν τον παρόντα Κανονισµό.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις υπευθύνων του άρθρου 6 για τα εσωτερικά µη ογκώδη δηµοτικά (αστικά)
απορρίµµατα
7.1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού οι υπεύθυνοι καθαριότητας
όπως ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισµού, υποχρεούνται:
α) Να γνωρίζουν και να τηρούν το καθορισµένο πρόγραµµα του ∆ήµου για την
αποκοµιδή απορριµµάτων.
β) Να τοποθετούν τα απορρίµµατά τους συσκευασµένα σε πλαστικούς σάκους,
ανθεκτικούς, µέγιστου βάρους 15 κιλών, οι οποίοι θα δένονται στο πάνω µέρος έτσι να
αποκλείεται η διαρροή του περιεχοµένου αυτών.
γ) Να εναποθέτουν τους παραπάνω σάκους µέσα στους κάδους µηχανικής αποκοµιδής
των απορριµµάτων πριν από την καθορισµένη ώρα διέλευσης του απορριµµατοφόρου από
την περιοχή τους.
δ) Να επιτρέπουν την ανεµπόδιστη συλλογή των απορριµµάτων και να διευκολύνουν το
προσωπικό καθαριότητας στο έργο του.
7.2. Στις περιοχές όπου εφαρµόζεται πρόγραµµα µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων,
οι κάδοι, οι συµπιεστές και κάθε άλλο µέσο προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων,
τοποθετούνται σε καθορισµένες θέσεις σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παραγράφου 6.9 του
παρόντος Κανονισµού. Κάθε αυθαίρετη µετακίνηση των κάδων µηχανικής αποκοµιδής και
των µέσων προσωρινής αποθήκευσης µικρο-απορριµµάτων από τους πολίτες, επισύρει σε
βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
7.3. Η επικόλληση οποιουδήποτε αντικειµένου ή η αναγραφή συνθηµάτων σε κάδους
µηχανικής αποκοµιδής και µέσων προσωρινής αποθήκευσης µικρο-απορριµµάτων, αποτελεί
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παράβαση που επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα
του άρθρου 21.
7.4. Για λόγους διασφάλισης της δηµόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και της
αισθητικής των οικισµών απαγορεύεται:
α) Η τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από τους κάδους µηχανικής αποκοµιδής ή άλλων
µέσων προσωρινής αποθήκευσης.
β) Η εναπόθεση απορριµµάτων χωρίς την απαιτούµενη κατάλληλη συσκευασία της
παραγράφου 7.1 του παρόντος Κανονισµού.
γ) Η τοποθέτηση εντός των κάδων µαγειρικών ελαίων και κάθε φύσεως ορυκτέλαιων
δ) Η ρίψη εντός των κάδων αποβλήτων προερχόµενων από οχήµατα, ελαστικά,
καταλύτες αυτοκινήτων, καταλύτες µπαταριών, υγρά µπαταριών, ηλεκτρικές στήλες και
συσσωρευτές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά εκσκαφών για τα οποία
καθιερώνεται υποχρέωση των υπευθύνων να µεριµνούν για τη συλλογή, µεταφορά και
ανακύκλωσή τους όπως καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
ε) Η ρίψη µαγειρικών ελαίων και κάθε φύσεως ορυκτέλαιων επί του οδοστρώµατος, των
πεζοδροµίων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων. Τα έλαια και ορυκτέλαια επιβάλλεται να
παραδίδονται σε συγκεκριµένα συστήµατα ανακύκλωσης.
Για κάθε παράβαση αυτής της διάταξης, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό
πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
7.5 Στις περιοχές όπου δεν εφαρµόζεται µηχανική αποκοµιδή απορριµµάτων µε
χρήση κάδων, οι παραπάνω υπεύθυνοι του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισµού,
υποχρεούνται να εναποθέσουν τα στερεά απόβλητα σε πλαστικούς σάκους πολύ καλά
κλεισµένους, ώστε να αποκλείεται η διαρροή του περιεχοµένου τους και να τους τοποθετούν
εµπρός από την κατοικία ή επιχείρησή τους ή στις προκαθορισµένες από την αρµόδια
Υπηρεσία του ∆ήµου θέσεις, µε βάση τις προβλέψεις και απαγορεύσεις της παραγράφου 6.9
του παρόντος Κανονισµού, το πολύ µία ώρα πριν από τη διέλευση του απορριµµατοφόρου του
∆ήµου. Οι ώρες διέλευσης των απορριµµατοφόρων θα γνωστοποιούνται από το ∆ήµο µε
κάθε πρόσφορο µέσο.
∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το
κρέµασµά τους σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους στο δρόµο ή
το πεζοδρόµιο από οποιοδήποτε ύψος. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών
επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
7.3 Για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, «super market», εµπορικά
καταστήµατα κ.α. που παράγουν µεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή
η συµπίεση, οι υπεύθυνοι του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισµού, υποχρεούνται να έχουν
προηγουµένως ελαχιστοποιήσει µε συµπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο ( περίδεση κλπ.) τον
όγκο των κάθε είδους απορριµµάτων και συσκευασιών που εναποθέτουν προς αποκοµιδή.
Εάν στην περιοχή δεν εφαρµόζεται µηχανική αποκοµιδή ή ο όγκος των απορριµµάτων
υπερβαίνει τη χωρητικότητα των κάδων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να προβούν σε
συνεννόηση µε την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην
παράγραφο 4.2 του παρόντος Κανονισµού. Σε βάρος των παραβατών της διάταξης αυτής
επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
7.4 Φυσικά πρόσωπα ή νοµικά Πρόσωπα, που διατηρούν δικά τους µέσα προσωρινής
αποθήκευσης απορριµµάτων ( κάδους, συµπιεστές, καλάθια κλπ.) οφείλουν να τα διατηρούν
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καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από διαρροή ή διασπορά των αποβλήτων. Σε
περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό
πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
7.5 Τα απορρίµµατα από την κουζίνα εστιατορίων, µαγειρείων, καφενείων, ουζερί,
ψητοπωλείων ή κάθε άλλης συναφούς εκµετάλλευσης ∆ηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα που ασκεί
δραστηριότητα εστίασης και σίτισης, πριν τοποθετηθούν στους παραπάνω σάκους, πρέπει να
έχουν στραγγιστεί επιµελώς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, επιβάλλεται σε
βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
7.6 Ο ∆ήµος Οροπεδίου Λασιθίου προωθεί προγράµµατα ανακύκλωσης. Ενηµερώνει,
ευαισθητοποιεί και ενεργοποιεί τους πολίτες προκειµένου να συµβάλλουν στην καλύτερη
υλοποίηση αυτών των προγραµµάτων. Απαγορεύεται να τοποθετούνται µέσα στους κάδους
ανακύκλωσης οποιαδήποτε υλικά πέραν των ανακυκλώσιµων. Σε περίπτωση παράβασης της
διάταξης αυτής, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον
πίνακα του άρθρου 21.
7.7 Τα ανακυκλώσιµα υλικά της προηγούµενης παραγράφου πρέπει να είναι πολύ καλά
συσκευασµένα, συµπιεσµένα και δεµένα, ώστε να καταλαµβάνουν τον ελάχιστο δυνατό όγκο
και να µη διασκορπίζονται. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, επιβάλλεται σε
βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα τον πίνακα του άρθρου 21.
7.8 Τα ανακυκλώσιµα υλικά της προηγούµενης παραγράφου µε την παραπάνω
συσκευασία πρέπει να εκτίθενται για αποκοµιδή µόνο µετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας
των εµπορικών καταστηµάτων της τοπικής αγοράς.
7.9 Μεγάλου όγκου ανακυκλώσιµα υλικά συσκευασίας, απαγορεύεται να
τοποθετούνται µέσα στους κάδους µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων, εφόσον
προηγουµένως οι υπεύθυνοι δεν έχουν φροντίσει να ελαχιστοποιήσουν τον όγκο των υλικών
αυτών µε συµπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο (π.χ. περίδεση ), δεδοµένου ότι τα υλικά αυτά
λόγω του µεγάλου όγκου τους, περιορίζουν τη χωρητικότητα των κάδων. Σε περίπτωση
παράβασης της διάταξης αυτής, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο
σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
7.10 Στις περιοχές όπου υπάρχουν κάδοι µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων, τα
εσωτερικά µη ογκώδη απορρίµµατα ( εκτός των χαρτοκιβωτίων και λοιπών υλικών
συσκευασίας ) µε τη συσκευασία που περιγράφεται στην παράγραφο 7.1 , πρέπει να
τοποθετούνται µόνο µέσα στον πλησιέστερο προς την ιδιοκτησία που τα παράγει κάδο.
7.11 Οι σακούλες απορριµµάτων πρέπει να τοποθετούνται µέσα στους κάδους µε
τρόπο που να επιτρέπει στο καπάκι του κάδου να ξανακλείνει οµαλά µετά το άνοιγµά του.
Όταν κάποιος κάδος µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων γεµίσει και δεν µπορεί να δεχθεί
άλλες ποσότητες απορριµµάτων, τότε οι σακούλες των απορριµµάτων που δεν χωρούν πλέον
σ’ αυτόν δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο πεζοδρόµιο ή το οδόστρωµα, δίπλα ή έξω από
τον κάδο.
7.12 Όσον αφορά αντικείµενα, υλικά, στερεά απόβλητα που δεν είναι οικιακά όπως
απόβλητα µεγάλου βάρους, αιχµηρά, ογκώδη, εύφλεκτα, τοξικά, µολυσµατικά ή αδρανή κλπ.
Καθώς και άχρηστα µηχανικά εξαρτήµατα ή συσκευές οποιασδήποτε χρήσεως (πχ. Έπιπλα,
στρώµατα, θερµοσίφωνες, ηλεκτρικές συσκευές, µηχανήµατα βιοτεχνιών ή βιοµηχανιών
κλπ.) απαγορεύεται να τοποθετούνται µέσα στους κάδους ή γύρω από αυτούς δεδοµένου ότι
υπάρχει κίνδυνος φθοράς των κάδων, βλάβης των απορριµµατοφόρων αλλά και πρόκλησης
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ατυχήµατος των εργαζοµένων στην αποκοµιδή. Επίσης απαγορεύεται να εγκαταλείπονται επί
των οδών, των οικοπέδων ή άλλων δηµοσίων ή ιδιωτικών χώρων. Σε περίπτωση παράβασης
της διάταξης αυτής, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε
τον πίνακα του άρθρου 21.
7.13 α) Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν, υπόλοιπα κοπής
δέντρων, θάµνων, κλαδιά κ.α., εάν µεν έχουν µικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε
ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται εντός των κάδων ή συµπιεστών όπως τα
οικιακά απορρίµµατα, ενώ εάν έχουν µεγάλο όγκο, ακολουθείται η διαδικασία της
παραγράφου 4.3 του παρόντος Κανονισµού. Επίσης, απαγορεύεται η απόθεσή τους σε
κοινόχρηστους η δηµοτικούς χώρους. Στους παραβάτες των διατάξεων αυτών επιβάλλεται
χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
β) Υπόλοιπα χώµατος και κοπροχώµατος αποµακρύνονται υποχρεωτικά από τους
υπεύθυνους µε δικά τους µέσα και µέριµνα. Απαγορεύεται η ανάµιξή τους µε οικιακά
απορρίµµατα. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, επιβάλλεται σε βάρος του
παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
γ) Οι εκτελούντες γεωργικές ή γενικά χωµατουργικές εργασίες στους αγρούς,
κήπους, οικόπεδα κλπ., απαγορεύεται να ρυπαίνουν τις οδούς µε χώµατα, λάσπες, νερά κλπ.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιµελούνται του καθαρισµού των τροχών των
χρησιµοποιούµενων µηχανηµάτων µετά το πέρας των εργασιών που εκτελούν. Επίσης όταν
αρδεύουν τις καλλιέργειές τους, πρέπει να λαµβάνουν µέριµνα ώστε τα νερά να µη
διασκορπίζονται ή να λιµνάζουν ή να διατρέχουν κοινόχρηστους χώρους. Σε περίπτωση
παράβασης της διάταξης αυτής, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο
σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
7.14 Τα ειδικά απορρίµµατα που περιγράφονται στην παράγραφο 3.2 καθώς και τα
τοξικά – επικίνδυνα απορρίµµατα που περιγράφονται στην παράγραφο 3.3 του παρόντος
Κανονισµού, συλλέγονται και µεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους του άρθρου 6
του παρόντος, καθώς και από την ισχύουσα νοµοθεσία. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να προβούν
στην άµεση αποµάκρυνση των απορριµµάτων αυτών µε δικά τους µέσα και να µην τα αφήνουν
εκτεθειµένα στους κοινόχρηστους χώρους. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής,
επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου
21.
7.15 Απαγορεύεται η ανάµειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριµµάτων νοσοκοµείων
ή άλλων συναφών επιχειρήσεων µε τα οικιακά απορρίµµατα και η τοποθέτησή τους σε
κάδους και λοιπά µέσα αποκοµιδής. Η ευθύνη για την σωστή τήρηση των κανόνων
αποθήκευσης και διαχείρισης των ειδικών και των επικίνδυνων για τη δηµόσια υγεία και
ασφάλεια υλικών και αποβλήτων ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς που τα παράγουν. Σε
περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό
πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
7.16 Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί από το ∆ήµο, να
προσκοµίζουν αποδεικτικά στοιχεία της αποκοµιδής και τελικής διάθεσης των ειδικών και
επικίνδυνων απορριµµάτων τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις υπευθύνων του άρθρου 6 σχετικά µε την ανακύκλωση
8.1 Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των απορριµµάτων, υλικών συσκευασίας
και άλλων προϊόντων στοχεύει :
α) Στην πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και την µείωση του συνολικού όγκου
τους πριν από την τελική τους διάθεση.
β) Στην επαναχρησιµοποίηση των υλικών και την ενθάρρυνση συστηµάτων
ανακύκλωσης-αξιοποίησης.
γ) Στην ανάληψη ευθυνών 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.
8.2 Ο ∆ήµος σύµφωνα µε το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, υποχρεούται αυτοτελώς ή και
σε συνεργασία µε άλλους φορείς, να καταρτίζει και να υλοποιεί προγράµµατα συστηµάτων
εναλλακτικής διαχείρισης και διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης.
8.3 Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, που παράγουν µεγάλες ποσότητες ανακυκλούµενων
απορριµµάτων, οφείλουν να τα συλλέγουν χωριστά από τα άλλα απορρίµµατα, να τα
συµπιέζουν και να τα αποδίδουν στο ∆ήµο σύµφωνα µε το ισχύον πρόγραµµα περισυλλογής
και κατ’ εφαρµογή των προβλέψεων της παραγράφου 4.2 του παρόντος Κανονισµού.
8.4 α) Σχετικά µε την ανακύκλωση χαρτιού- αλουµινίου-πλαστικού- γυαλιού ισχύουν
τα παρακάτω: Οι πολίτες µπορούν να τοποθετούν τα άχρηστα υλικά συσκευασίας από
αλουµίνιο, λευκοσίδηρο, χαρτί, πλαστικό και γυαλί στους µπλέ κάδους ανακύκλωσης που
είναι τοποθετηµένοι σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου µας όπως επίσης, και σε τυχόν ειδικά
µηχανήµατα ανταποδοτικής ανακύκλωσης που δύναται να τοποθετήσει ο ∆ήµος σε διάφορα
σηµεία της εδαφικής του περιφέρειας.
β) Για την ανακύκλωση µεγάλων ποσοτήτων ξύλινων προϊόντων συσκευασίας (
κιβώτια, τελάρα, παλέτες, κλπ.) ή ξύλινων προϊόντων που προέρχονται από επαγγελµατική
χρήση οι πολίτες µε δική τους µέριµνα υποχρεούνται να τα µεταφέρουν σε ειδικές
εγκαταστάσεις των ΧΥΤΑ . Ενδεικτικά αναφέρονται ως πλησιέστερες 1) στη θέση
«ΠΥΡΓΙΑ» της ∆ηµοτικής Ενότητας Χερσονήσου του ∆ήµου Χερσονήσου
( τηλ.
Επικοινωνίας : 2897022370) και 2) στη θέση «Παλαιά Εθνική οδός Αγ. ΝικολαουΝεάπολη» του ∆ήµου αγίου Νικολάου (τηλ. Επικοινωνίας :2841026760)
γ) Για την ανακύκλωση των µπαταριών ( εκτός των οχηµάτων), οι πολίτες µπορούν να
τις αποθέτουν σε ειδικά κουτιά- συλλέκτες που υπάρχουν εγκατεστηµένα σε δηµόσιους ή
ιδιωτικούς χώρους.
δ) Η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ( ψυγείων, πλυντηρίων,
υπολογιστών κ.α.), µπορεί να γίνεται και σε ειδικό « container» το οποίο βρίσκεται στο
χώρο του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Λιµένα Χερσονήσου στο ∆ήµο Χερσονήσου. Η µεταφορά
των υλικών αυτών, θα πρέπει να γίνεται µε µέριµνα των ενδιαφεροµένων.
ε) Για την ανακύκλωση προϊόντων κηπουρικών εργασιών ( κλαδιά, φύλλα, χόρτα κλπ.)
αλλά και µεγάλων ποσοτήτων ογκωδών αντικειµένων ( ντουλαπών, καρεκλών, στρωµάτων
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κλπ. ) οι πολίτες µε δική τους µέριµνα, θα πρέπει να τις µεταφέρουν σε ειδικές
εγκαταστάσεις Χ.Υ.Τ.Α.. Ενδεικτικά αναφέρονται ως πλησιέστερες 1) στη θέση «ΠΥΡΓΙΑ»
της ∆ηµοτικής Ενότητας Χερσονήσου του ∆ήµου Χερσονήσου ( τηλ. Επικοινωνίας :
2897022370) και 2) στη θέση «Παλαιά Εθνική οδός Αγ. Νικολαου- Νεάπολη» του ∆ήµου
αγίου Νικολάου (τηλ. Επικοινωνίας :2841026760)
ΣΤ) Για την ανακύκλωση σιδήρων, µετάλλων και µπαταριών αυτοκινήτων οι πολίτες
µε δική τους µέριµνα θα πρέπει να µεταφέρουν σε ειδικές εγκαταστάσεις Χ.Υ.Τ.Α..
Ενδεικτικά αναφέρονται ως πλησιέστερες 1) στη θέση «ΠΥΡΓΙΑ» της ∆ηµοτικής Ενότητας
Χερσονήσου του ∆ήµου Χερσονήσου ( τηλ. Επικοινωνίας : 2897022370) και 2) στη θέση
«Παλαιά Εθνική οδός Αγ. Νικολάου- Νεάπολη» του ∆ήµου αγίου Νικολάου (τηλ.
Επικοινωνίας :2841026760)
ζ)
Για την ανακύκλωση οχηµάτων, οι πολίτες µπορούν να απευθύνονται σε
επιχειρήσεις κατάλληλα αδειοδοτηµένες για το σκοπό αυτό.
η) Για την ανακύκλωση ελαστικών οχηµάτων οι πολίτες µπορούν να απευθύνονται σε
επιχειρήσεις κατάλληλα αδειοδοτηµένες για το σκοπό αυτό .
ι) Για την ανακύκλωση λαµπτήρων και φωτιστικών οι πολίτες θα ενηµερώνονται από
το ∆ήµο µε κάθε πρόσφορο µέσο.
8.5 Σε περίπτωση ύπαρξης µεγάλων ποσοτήτων χαρτιού ή χαρτοκιβωτίων θα
τηρείται η διαδικασία της παρ.4.2 του παρόντος Κανονισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις πεζών – οδηγών και ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων
9.1 Απαγορεύεται η απόρριψη ( από πεζούς, καταναλώσαντες φαγώσιµα,
εποχούµενους, µέσα από αυτοκίνητα κλπ.) άχρηστων χαρτιών , πακέτων ή άλλων ειδών
συσκευασίας, µικροαντικειµένων, αποτσίγαρων , ειδών ατοµικής χρήσης καθώς και κάθε
είδους απορριµµάτων σε δρόµους , πεζοδρόµια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Τα
παραπάνω αντικείµενα ή προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται και να απορρίπτονται µέσα στο
πλησιέστερο διαθέσιµο καλάθι µικρο-απορριµµάτων ή κάδο µηχανικής αποκοµιδής
απορριµµάτων . Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής , επιβάλλεται σε βάρος του
παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
9.2 Η απόρριψη αναµµένων τσιγάρων , εύφλεκτων υλικών, χηµικών ή άλλων
αντικειµένων , που µπορεί να προκαλέσουν καταστροφές στα καλάθια µικρο-απορριµµάτων
καθώς και στους κάδους , αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη
χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
9.3 Η ρύπανση οδοστρωµάτων , πεζοδροµίων ή άλλων κοινοχρήστων χώρων µε
µηχανέλαια κάθε είδους οχηµάτων αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισµού. Οι
ιδιοκτήτες των οχηµάτων οφείλουν να φροντίζουν διαρκώς για την καλή κατάσταση των
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οχηµάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να µεριµνούν αµέσως για τον πλήρη καθαρισµό
του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις , όπως πχ. διαρροή µετά από αιφνίδια βλάβη ή
τροχαίο ατύχηµα , οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων οφείλουν να ειδοποιούν αµέσως την
Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ∆ήµο. Στους παραβάτες της παραπάνω διάταξης
επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
9.4 Απαγορεύεται η ρύπανση των οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων
,µε απόρριψη υδάτων καθαρών ή µη . Απαγορεύεται ρητά η χρήση απορρυπαντικών ή άλλων
ουσιών που δηµιουργούν αφρό κατά την πλύση πεζοδροµίων, αυλών , βεραντών οχηµάτων
κ.α., όταν τα απόνερα της πλύσης καταλήγουν ε κοινόχρηστους χώρους. Στους παραβάτες
της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
9.5 Απαγορεύεται η ρύπανση των οδών, πλατειών και λοιπών δηµοτικών
κοινοχρήστων χώρων µε απόβλητα ζωικής προέλευσης , από εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων
(σταυλισµοί-οικόσιτα) ή σφαγεία. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται
χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
9.6 Οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων της
σχετικής νοµοθεσίας που τα διέπει.
Άρθρο 10
Ρύπανση από διαφηµίσεις - ενεργοποίηση διαφηµιστικών πινακίδων δήµου
10.1 Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους διαφηµιστικών πλαισίων και
καταχωρίσεων σε κοινόχρηστους δηµοτικούς χώρους , οι οποίοι δεν έχουν καθοριστεί ως
χώροι υπαίθριας διαφήµισης . Τα υλικά αυτά θεωρούνται ως ρύποι και αποµακρύνονται
άµεσα από τα συνεργεία του ∆ήµου. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθορίζεται το
ύψος του χρηµατικού προστίµου ανά περίπτωση .
10.2 Απαγορεύεται η κάθε µορφής ρύπανση µε εµπορικές αφίσες , φέιβ-βολάν,
φυλλάδια , εναέριες επιγραφές , συνθήµατα και άλλα διαφηµιστικά µέσα µε γιγαντοαφίσες και
διαφηµιστικές πινακίδες σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, η αυθαίρετη ρίψη
διαφηµιστικών – πληροφοριακών εντύπων και φυλλαδίων. Τα υλικά αυτά θεωρούνται ως
ρύποι και αποµακρύνονται άµεσα από τα συνεργεία του ∆ήµου. Με απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου καθορίζεται το ύψος του χρηµατικού προστίµου ανά περίπτωση.
10.3 Απαγορεύεται η επικόλληση διαφηµιστικού ή πληροφοριακού υλικού, η αναγραφή
συνθηµάτων, graffiti κλπ. επί οδών, πεζοδροµίων ,πλατειών, πινακίδων του Κ.Ο.Κ. και
λοιπών ενηµερωτικών πινακίδων που τοποθετεί ο ∆ήµος. Στους παραβάτες της διάταξης
αυτής επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21 και η δαπάνη
αποκατάστασης.
10.4 Απαγορεύεται η εγκατάλειψη υπολειµµάτων διαφηµιστικού υλικού σε δηµοτικούς
κοινόχρηστους χώρους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηµατικό
πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
10.5 Οι σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας περί διαφηµίσεων , όπως κάθε φορά
ισχύουν , εφαρµόζονται σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 11
Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
11.1 Οι υπεύθυνοι κάθε είδους καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος , όπου
παρατηρείται µεγάλη παραγωγή κάθε µορφής απορριµµάτων (οργανικών ουσιών,
συσκευασιών κλπ. ), οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς και καλά κλειστούς σάκους τα
ευπαθή και δύσοσµα απόβλητα (υπολείµµατα τροφών, κοκάλα κλπ ) και να τα τοποθετούν
µέσα στους κάδους το πολύ µισή ώρα πριν από την προγραµµατισµένη αποκοµιδή. Στους
παραβάτες επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
11.2 Οι υπεύθυνοι καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που κάνουν χρήση
δηµοτικών κοινόχρηστων χώρων όπως πλατειών, πεζοδροµίων κλπ., υποχρεούνται να
τηρούν τους χώρους αυτούς απολύτως καθαρούς . Στους παραβάτες επιβάλλεται χρηµατικό
πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
11.3 Εάν στην περιοχή εφαρµόζεται πρόγραµµα ανακύκλωσης ή διαλογής στην πηγή, οι
υπεύθυνοι των παραπάνω καταστηµάτων υποχρεούνται να τοποθετούν ξεχωριστούς κάδους
ή καλάθια απορριµµάτων για κάθε είδος .
11.4 ∆εν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόµια και λοιπούς δηµοτικούς
κοινόχρηστους χώρους προϊόντων καθαρισµού καταστηµάτων Για την ρίψη ή εγκατάλειψη
στο πεζοδρόµιο , στο δρόµο ή άλλο δηµοτικό κοινόχρηστο χώρο διαφόρων απορριµµάτων και
λοιπών αντικειµένων , που προέρχονται από καθαρισµό καταστήµατος , επιβάλλεται στους
παραβάτες χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
11.5 ∆εν επιτρέπεται :
α) η εναπόθεση υγρών απορριµµάτων των παραπάνω καταστηµάτων ( καµένα λάδια,
λίπη κλπ. ), έξω ή εντός των κάδων ή των άλλων µέσων προσωρινής αποθήκευσης
β) η εναπόθεση τέτοιων απορριµµάτων πλησίον των φρεατίων απορροής οµβριων και
διάχυση τους εντός αυτών. Στους παραβάτες επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα
µε τον πίνακα του άρθρου 21.
Άρθρο 12
Καθαριότητα κοινοχρήστων ( δηµοτικών ή δηµόσιων ) χώρων που χρησιµοποιούνται από
επιχειρήσεις
12.1 Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων , όπως καφενείων , καφετεριών, ζαχαροπλαστείων,
ψητοπωλείων, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων , που χρησιµοποιούν κατόπιν
σχετικής άδειας κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων , οφείλουν:
α) Να διατηρούν διαρκώς τους κοινόχρηστους χώρους έµπροσθεν των
παραχωρηµένων καθαρούς µε δικά τους µέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισµού από τα
συνεργεία του ∆ήµου.
β) Να διαθέτουν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων σε
εσωτερικό χώρο της επιχείρησής τους και να µεριµνούν για την τήρηση των υγειονοµικών
διατάξεων.
γ) Να τους διατηρούν απολύτως καθαρούς καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης τους.
Στους παραβάτες επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
12.2 Η αµέλεια καθαρισµού κοινόχρηστων ή σε συνέχεια των κοινοχρήστων
ελεύθερων ιδιωτικών χώρων επιχειρήσεων (πχ. χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων,
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χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων, αύλειοι χώροι συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων
,σταθµών ανεφοδιασµού καυσίµων κ.α.) που γειτνιάζουν µε κατοικίες , σχολεία,
κοινόχρηστους χώρους , αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισµού και επισύρει σε
βάρος των παραβατών χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
Άρθρο 13
Καθαριότητα οδών
13.1 Απαγορεύεται η παρεµπόδιση µε την τοποθέτηση πάσης φύσεως αντικειµένων
που παρεµποδίζουν τη µηχανική αποκοµιδή των απορριµµάτων και την απρόσκοπτη
εναπόθεση των απορριµµάτων στους κάδους από τους πολίτες . Στους παραβάτες
επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
13.2 Απαγορεύεται η εγκατάλειψη σε δηµόσιους , δηµοτικούς ή κοινοτικούς δρόµους ,
κοινόχρηστους χώρους , πλατείες, πεζοδρόµια κλπ. άχρηστων οχηµάτων ή γενικότερα
µηχανηµάτων , τα οποία µπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για το περιβάλλον , τη δηµόσια υγεία
και την ασφάλεια των πολιτών. Στους παραβάτες επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα
µε τον πίνακα του άρθρου 21 και ο ∆ήµος έχει τη δυνατότητα να τα αποµακρύνει,
καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη στους ιδιοκτήτες αυτών.
13.4 Τα οχήµατα που χαρακτηρίζονται ως εγκαταλειµµένα σύµφωνα µε τις διατάξεις
της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας , θα αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές.
Άρθρο 14
Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειµένων.
14.1 Το φορτίο όλων των φορτηγών αυτοκινήτων και γενικά των µεταφορικών µέσων
ξηρού ή υγρού φορτίου πρέπει να είναι απόλυτα προστατευµένο από κινδύνους διαρροής ή
διασποράς σε κοινόχρηστους δηµοτικούς χώρους , προκειµένου να µην τίθεται σε κίνδυνο η
δηµόσια υγεία και η ασφάλεια πεζών και οχηµάτων.
Σε περίπτωση διαρροής ή διασποράς του φορτίου σε κοινόχρηστους χώρους , ο υπαίτιος
αυτής οφείλει να προβεί σε άµεσο καθαρισµό των αντίστοιχων χώρων , ενώ σε περίπτωση
που δεν το πράξει , ο καθαρισµός θα πραγµατοποιείται από το αρµόδιο Τµήµα της
Καθαριότητας του ∆ήµου και οι σχετικές µε τον καθαρισµό δαπάνες θα καταλογίζονται
στους υπαιτίους , επιπλέον του σχετικού χρηµατικού προστίµου σύµφωνα µε τον πίνακα του
άρθρου 21.
14.2 Απορρίµµατα οποιασδήποτε µορφής , που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση
κάθε είδους εµπορευµάτων και επιβαρύνουν τους κοινόχρηστους δηµοτικούς χώρους
,πρέπει να περισυλλέγονται αµέσως µετά το πέρας κάθε εργασίας µε ευθύνη του υπευθύνου
όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισµού της εξυπηρετούµενης επιχείρησης .
Σε περίπτωση που ο ανωτέρω υπεύθυνος δεν προβεί στον άµεσο καθαρισµό των
αντίστοιχων χώρων, ο καθαρισµός θα πραγµατοποιείται από το αρµόδιο Τµήµα της
Καθαριότητας του ∆ήµου και οι σχετικές µε τον καθαρισµό δαπάνες θα καταλογίζονται
στους υπαιτίους, επιπλέον του σχετικού χρηµατικού προστίµου σύµφωνα µε τον πίνακα του
άρθρου 21.
14.3 Φορτηγά Ι.Χ. ή ∆.Χ. που συλλαµβάνονται να αδειάζουν άχρηστα αντικείµενα
( απορρίµµατα, λύµατα, µπάζα κ.λ.π.) σε δρόµους , πλατείες και λοιπούς δηµοτικούς
κοινόχρηστους χώρους, επιβαρύνονται µε χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα
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του άρθρου 21 , και την υποχρέωση καθαρισµού του χώρου που απέρριψαν τα άχρηστα
αντικείµενα.
Άρθρο 15
Λαϊκές αγορές- Υπαίθριο Στάσιµο ή Πλανόδιο Εµπόριο-Καντίνες
15.1 Ο ∆ήµος οφείλει να προστατεύει τη δηµόσια υγεία και να διατηρεί καθαρούς τους
κοινόχρηστους χώρους όπου πραγµατοποιούνται λαϊκές αγορές ή πανήγυρης
αναλαµβάνοντας την άµεση αποκοµιδή των απορριµµάτων µετά το πέρας του ωραρίου
λειτουργίας τους.
15.2 Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα λειτουργίας των λαϊκών αγορών
υπεύθυνοι είναι οι κατά χώρο αδειούχοι πωλητές (επαγγελµατίες και παραγωγοί, φυσικά
πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις), ανεξάρτητα αν είναι αυτοαπασχολούµενοι ή
απασχολούν για λογαριασµό τους τρίτα πρόσωπα.
15.3 Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών ειδικότερα οφείλουν :
α) Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαµβάνουν οι
πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
β) Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή
καλά κλεισµένες σακούλες τα απορρίµµατα που παράγουν ( οι ίδιοι ή οι πελάτες τους ) κατά
τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Στη συνέχεια και µε δική τους ευθύνη τα
απορρίµµατα αυτά θα συσκευάζονται σε ανθεκτικούς σάκους απορριµµάτων και θα
εναποτίθενται στους διατιθέµενους από την υπηρεσία χώρους ή κάδους.
γ) Να µη ρυπαίνουν το περιβάλλον µε την ρίψη κάθε είδους απρριµµάτων και ιδίως
ευπαθών ή ειδών που αλλοιώνονται εύκολα ( π.χ λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών
κ.τ.λ. ), καθώς και ειδών συσκευασίας ( χαρτόκουτα , τελάρα, πλαστικά κ.α.).
δ) Να µην εγκαταλείπουν υπολείµµατα προϊόντων ή συσκευασιών στους χώρους γύρω
από τους πάγκους ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της λαϊκής αγοράς, εκτός κάδων ή σάκων.
ε) Να µήν παρακωλύουν, αλλά να διευκολύνουν την Υπηρεσία Καθαριότητας στην
αποκοµιδή των απορριµµάτων και τον γενικό καθαρισµό των λαϊκών αγορών συµµορφούµενοι
µε τις υποδείξεις των εξουσιοδοτηµένων οργάνων του ∆ήµου.
Στ) Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις ισχύουν και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες
οι αδειούχοι πωλητές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των λαϊκών αγορών αναπληρώνονται
ή βοηθούνται στις εργασίες τους από συνεργάτες ή υπαλλήλους.
15.4 Η ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών εµπορίου µε ρίψη ή εγκατάλειψη κάθε είδους
απορριµµάτων κατά παράβαση των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου του ίδιου
άρθρου του παρόντος Κανονισµού επισύρει κατά των υπευθύνων χρηµατικό πρόστιµο
σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
15.5 Μετά τη λήξη της εργασίας τους οι πωλητές οφείλουν να καθαρίζουν επιµελώς
το χώρο τους και να αποσύρουν κάθε κινητή κατασκευή αλλά και αντικείµενα της εργασίας
τους (καφάσια, τελάρα, σίδερα, τάβλες, καρότσια, αυτοκίνητα κλπ.), ώστε να καθίσταται
ευχερής ο καθαρισµός της έκτασης της λαϊκής αγοράς από τις υπηρεσίες του ∆ήµου. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της συγκεκριµένης διάταξης , σε βάρος του παραβάτη
επιβάλλεται ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον
πίνακα του άρθρου 21.
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15.6 Η ρύπανση κοινοχρήστων δηµοτικών χώρων στους οποίους ασκείται υπαίθριο
εµπόριο, µε ρίψη η εγκατάλειψη κάθε είδους απορριµµάτων επισύρει χρηµατικό πρόστιµο
σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Άρθρο 16
Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων στεγασµένων ή µη
16.1 Όλες οι ιδιοκτησίες κατοικήσιµες ή µη, στεγασµένες οι µη, περιφραγµένες ή µη
οφείλουν να διατηρούνται καθαρές µε ευθύνη των κατά περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί
ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισµού και απαλλαγµένες από κάθε είδους ρύπους
και απορρίµµατα (π.χ. παλαιά Μηχανήµατα, µπάζα υπολείµµατα γεωργικών εκµεταλλεύσεων
κλπ.) . Ειδικότερα ο υπεύθυνος για την καθαριότητα κάθε αυτοκινήτου έχει υποχρέωση µε
αποκλειστική του ευθύνη να το διατηρεί καθαρό, ακόµη και αν οι ρύποι και τα απορρίµµατα
προέρχονται από τρίτους και να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για το σκοπό αυτό.
16.2 Στις περιπτώσεις πληµµελούς καθαριότητας των ιδιωτικών χώρων , που
ενδέχεται να µετατραπούν σε εστίες ρύπανσης , δυσοσµίας και µόλυνσης της γύρω περιοχής
µε αυτονόητους κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, ο ∆ήµος ειδοποιεί µε κάθε πρόσφορο µέσο
τους υπευθύνους των χώρων αυτών ώστε να προβούν στον καθαρισµό τους , µε δικά τους
έξοδα και µέσα, θέτοντας συγκεκριµένη προθεσµία ανάλογη µε της σοβαρότητας της
κατάστασης του χώρου, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ηµέρες . Μετά την
άπρακτη πάροδο της προθεσµίας αυτής , ο ∆ήµος προβαίνει στον καθαρισµό των
αντίστοιχων χώρων καταλογίζοντας στους υπευθύνους τις σχετικές δαπάνες και το
χρηµατικό πρόστιµο της παραγράφου 16.3 , αφού προηγουµένως του παρασχεθεί σχετική
παραγγελία από τις αρµόδιες Υγειονοµικές , Αστυνοµικές και Εισαγγελικές Αρχές.
16.3 Στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων (16.1-16.2) επιβάλλεται χρηµατικό
πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ
Άρθρο 17
17.1 Σε περίπτωση νόµιµης εγκατάλειψης δηµοτικού κοινόχρηστου χώρου για την
εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών, µε ευθύνη των υπευθύνων όπως αυτοί ορίζονται στοπ
άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού, λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα µέτρα για τον
εγκιβωτισµό και επικάλυψη των αδρανών υλικών ( π.χ. οριοθέτηση του χώρου προσωρινής
εναπόθεσης µε τσιµεντόλιθους , λαµαρίνες κ.α.) , ώστε να αποτρέπεται ο διασκορπισµός και
η παράσυρσή τους από τα όµβρια ύδατα ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Τα ελαφρά υλικά, που
παρασύρονται από τον αέρα ( άµµος , µαρµαρόσκονη κ.α.) , πρέπει να καλύπτονται µε
κατάλληλα µέσα έτσι ώστε να µην παρασύρονται από τον άνεµο προκαλώντας ρύπανση του
περιβάλλοντα χώρου. Σε καµία περίπτωση τα ανωτέρω υλικά δεν πρέπει να αφήνονται
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χύδην, σε οδούς πεζοδρόµια κλπ., αλλά πρέπει να µεταφέρονται για απόρριψή τους στους
επιτρεπόµενους χώρους. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο
σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
17.2 Κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών οι υπεύθυνοι όπως αυτοί ορίζονται
στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού , οφείλουν επίσης να τηρούν όλα τα απαραίτητα
προστατευτικά µέτρα για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος . Σε περίπτωση
παράβασης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
17.3 Τα άχρηστα ή αδρανή υλικά ή µπάζα που προέρχονται από οικοδοµικές εργασίες
(κατεδαφίσεις, ανεγέρσεις, επισκευές, ή διαρρυθµίσεις ακινήτων) δεν απορρίπτονται (χύδην
ή συσκευασµένα) στους κάδους ανακύκλωσης ή στερεών αποβλήτων. Αποκλειστικά
υπόχρεος για την µεταφορά τους προς απόρριψη στους επιτρεπόµενους χώρους και
συγκεκριµένα στο Χ.Υ.Τ.Α. που βρίσκεται στη θέση «ΠΥΡΓΙΑ» της ∆ηµοτικής Ενότητας
Χερσονήσου του ∆ήµου Χερσονήσου, είναι ο υπεύθυνος όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 6
του παρόντος κανονισµού. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηµατικό
πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.Επιπρόσθετα , η δαπάνη αποκατάστασης
του χώρου από το ∆ήµο, καθώς και η οποιαδήποτε ζηµιά που τυχόν προκληθεί στα µέσα
αποκοµιδής συνέπεια τέτοιων υλικών, καταλογίζεται στους υπευθύνους καθώς και η δαπάνη
αποκατάστασης του χώρου όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού.
17.4 Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν και τις Υπηρεσίες του δηµοσίου,
τους Οργανισµούς κοινής ωφελείας ή άλλους δηµόσιους οργανισµούς. Σε αυτή την
περίπτωση, η ευθύνη αποµάκρυνσης των αποβλήτων που προέρχονται από την κατασκευή
δηµοσίων έργων ανήκει στον ανάδοχο ή στον κύριο του έργου ανάλογα µε τις προβλέψεις της
σχετικής , µεταξύ τους σύµβασης .Σε κάθε περίπτωση µε την ολοκλήρωση του έργου και
πριν την παράδοσή του σε χρήση, ο ανάδοχος (ή ο κύριος του έργου σε περίπτωση
αυτεπιστασίας ή εργασίας επισκευής και συντήρησης), οφείλει να παραδώσει το χώρο
επιµελώς καθαρισµένο . Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηµατικό
πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21. Επιπλέον, στου υπευθύνους καταλογίζεται
και η δαπάνη καθαρισµού και αποκατάστασης από το ∆ήµο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
18.1 Καθορίζεται ως ζώνη Τουριστικής Εµφάνισης ολόκληρο το οδικό περιµετρικό
δίκτυο του ∆ήµου , εντός και εκτός των οικισµών που χρησιµοποιείται για τη διέλευση των
πολυπληθών (κυρίως αλλοδαπών) επισκεπτών της περιοχής και η περιοχή σε βάθος
οπτικού πεδίου τουλάχιστον 100 µέτρων από τον άξονα του δρόµου .
Επίσης ως ζώνη τουριστικής εµφάνισης προσδιορίζονται οι ασφαλτοστρωµένες οδικές
προσβάσεις στο Οροπέδιο Λασιθίου των επαρχιακών δρόµων από Ηράκλειο και Άγιο
Νικόλαο(Άµπελος και Σελιά)
Στη Ζώνη Τουριστικής Εµφάνισης απαγορεύεται:
α) Ο σταυλισµός ζώων και η δηµιουργία ανοικτών ή πρόχειρων εγκαταστάσεων διατροφής
ζώων .
β) Η άτακτη εναπόθεση ζωοτροφών .
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γ)Η εναπόθεση περιττωµάτων ζώων, υπολειµµάτων ζωοτροφών και υλικών συσκευασίας
αυτών .
δ) Η διατήρηση σε αιχµαλωσία σε πρόχειρες εγκαταστάσεις και εκτεθειµένους στην ύπαιθρο
(σιδηρά δοχεία κ.α.) ποιµενικών σκύλων .
ε) Η εγκατάλειψη ή αποθήκευση άχρηστων αντικειµένων, παλαιών οχηµάτων αγροτικών
εργαλείων και µηχανηµάτων που δηµιουργούν εστίες µόλυνσης και αισθητικής ρύπανσης.
Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε
τον πίνακα του άρθρου 21.
18.2 Εντός των ορίων του ∆ήµου απαγορεύονται:
α) Η διαµόρφωση χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων χωρίς τις σχετικές
αδειοδοτήσεις και οι χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων
( Χ.Α.∆.Α.) οποιασδήποτε µορφής.
β) η καύση απορριµµάτων οποιασδήποτε µορφής και σύστασης σε ανοικτούς ή στεγασµένους
δηµόσιους, δηµοτικούς και ιδιωτικούς χώρους και κυρίως υλικών όπως πλαστικά, ελαστικά
και γενικά οποιονδήποτε υλικών που προκαλούν αξιοσηµείωτη ρύπανση του περιβάλλοντος.
Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε
τον πίνακα του άρθρου 21.
18.3 Οι µάντρες οικοδοµικών υλικών δεν πρέπει να ρυπαίνουν τους κοινόχρηστους
δηµοτικούς χώρους µε τις δραστηριότητες που άπτονται της λειτουργίας τους. Στους
παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του
άρθρου 21.
18.4 Όσον αφορά την παροχέτευση, απόρριψη, ταφή υγρών αποβλήτων, λυµάτων,
χηµικών ουσιών και ακαθάρτων αυτή πραγµατοποιείται µόνο σε κατάλληλους και νόµιµα
εγκεκριµένους χώρους, αγωγούς, µονάδες βιολογικού καθαρισµού ή άλλες προβλεπόµενες
εγκαταστάσεις, ενώ οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει πάντα να πραγµατοποιούνται
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Η µη τήρηση των
ανωτέρω ως προς τους κοινόχρηστους δηµοτικούς χώρους, επιφέρει επιπλέον της δαπάνης
αποκατάστασης και των κυρώσεων που προβλέπονται από την σχετική νοµοθεσία και την
επιβολή χρηµατικού προστίµου σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 21.
Αποκλειστική ευθύνη για εργασίες διαχείρισης της λάσπης από µονάδες επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων φέρει ο υπεύθυνος που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισµού, του
χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα αυτά, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
νοµοθετικές διατάξεις και τους όρους του παρόντος Κανονισµού.
18.5 Το καθαρό και υγιές περιβάλλον και ιδιαίτερα ο χώρος πρασίνου αποτελεί πηγή
ζωής για τον άνθρωπο. Όσοι ρυπαίνουν και καταστρέφουν το δηµοτικό πράσινο θέτουν σε
κίνδυνο τη δηµόσια υγεία καταστρέφοντας, υποβαθµίζοντας και αλλοιώνοντας το περιβάλλον.
Σε όσους προβαίνουν σε καταστροφή του πρασίνου ως συνέπεια ρύπανσης (π.χ. διάθεση
λυµάτων, χηµικών ουσιών κλπ) επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε τον πίνακα του
άρθρου 21.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Άρθρο 19
19.1 Αρµόδια όργανα για τη βεβαίωση των παραβάσεων στα πλαίσια εφαρµογής των
διατάξεων του παρόντος Κανονισµού είναι η Αστυνοµία του Οροπεδίου Λασιθίου ή
οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία του ∆ήµου στην οποία ανατίθεται τέτοια αρµοδιότητα, στα
πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας και του εκάστοτε ισχύοντος Οργανισµού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. Αντίστοιχα καθήκοντα µε τα όργανα της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας, µπορεί να ανατίθενται µε απόφαση ∆ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου
Καθαριότητας καθώς και στους Επόπτες ∆ηµόσιας Υγείας του ∆ήµου. Οι παραπάνω κατά
την επιβολή των κυρώσεων οφείλουν να επιδεικνύουν την Απόφαση αυτή µε τα στοιχεία
τους, εφόσον τους ζητηθεί από τον παραβάτη που είναι παρών κατά την διαπίστωση της
παράβασης.
19.2 Για την βεβαίωση των παραβάσεων στα πλαίσια εφαρµογής των διατάξεων του
παρόντος Κανονισµού, θα συντάσσεται µε πληρότητα και σαφήνεια αναφορά, στην οποία θα
περιέχονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την σωστή αξιολόγηση των
παραβάσεων και από τα οποία θα τεκµηριώνεται µε σαφήνεια η εισήγηση για την επιβολή του
συγκεκριµένου προστίµου. Η εισήγηση θα διαβιβάζεται στο ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο
Αντιδήµαρχο για την έκδοση απόφασης επιβολής προστίµου.
19.3 Το αρµόδιο όργανο για την επιβολή του προστίµου, πριν την έκδοση της
απόφασης επιβολής του, θα καλεί τον παραβάτη να εκθέσει τις απόψεις του σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του άρθρου 6 του Ν.2690/1999 ( Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας) όπως κάθε
φορά ισχύει . µετά την παρέλευση απράκτου αυτού του διαστήµατος ή σε περίπτωση µη
αποδοχής της βασιµότητας των απόψεων του παραβάτη, το αρµόδιο όργανο για την επιβολή
του προστίµου θα εκδίδει απόφαση επιβολής του.
19.4 Τα πρόστιµα που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό επιβάλλονται
ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµόσιων
Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε).
19.5 Τα χρηµατικά ποσά των προστίµων που προβλέπονται από τον παρόντα
Κανονισµό θα αναπροσαρµόζονται µε Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Οροπεδίου Λασιθίου.
Άρθρο 20
Η καθαριότητα της πόλης που αποβλέπει σε άνετες και ανθρώπινες συνθήκες ζωής,
στηρίζεται στη συνεχή συνεργασία των δηµοτών µε τις ∆ηµοτικές Υπηρεσίες.
Κάθε δηµότης οφείλει να έχει κατά νου ότι η καθαριότητα είναι και δική του υπόθεση.
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Άρθρο 21
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
Α/Α
Παράβαση του άρθρου
1.
άρθρο 5.6
2.
άρθρο 5.8
3.
άρθρο 7.2
4.
άρθρο 7.3
5.
άρθρο 7.4α και 7.4β
6.
άρθρο 7.4γ και 7.4δ
7.
άρθρο 7.4ε
8.
άρθρο 7.5
9.
άρθρο 7.6
10.
άρθρο 7.7
11.
άρθρο 7.8
12.
άρθρο 7.9
13.
άρθρο 7.10
14.
άρθρο 7.12
15.
άρθρο 7.15
16.
άρθρο 7.16α
17. άρθρο 7.16β και 7.16γ
18.
άρθρο 7.17
19.
άρθρο 7.18
20.
άρθρο 9.1
21.
άρθρο 9.2
22.
άρθρο 9.3
23.
άρθρο 9.4
24.
άρθρο 9.5
25.
άρθρο 10.3
26.
άρθρο 10.4
27.
άρθρο 11.1
28.
άρθρο 11.2
29.
άρθρο 11.4
30.
άρθρο 11.5α
31.
άρθρο 11.5β
32.
άρθρο 12.1
33.
άρθρο 12.2
34.
άρθρο 13.2
35.
άρθρο 13.3
36.
άρθρο 14.1
37.
άρθρο 14.2
38.
άρθρο 14.3
39.
άρθρο 15.4

Πρόστιµο
500,00 €
1000,00 €
100,00 €
100,00 € ανά κάδο
100,00 €
200,00 €
500,00 €
100,00 €
200,00 €
200,00 €
300,00 €
300,00 €
200,00 €
300,00 €
1.00,00 €
200,00 €
500,00 €
2.000,00€
2.000,00€
100,00€
500,00€
500,00€
200,00€
1.000,00€
300,00€
300,00€
200,00€
200,00€
500,00€
200,00€
1.000,00€
200,00€
500,00€
100,00€
500,00€
300,00€
200,00€
1.000,00€
200,00€
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

άρθρο 15.5
άρθρο 15,6
άρθρο 16.1
άρθρο 16.2
άρθρο 17.1
άρθρο 17.2
άρθρο 17,3
άρθρο 17,4
άρθρο 18.1
άρθρο 18.2α
άρθρο 18.2β
άρθρο 18.3
άρθρο 18.4
άρθρο 18.5

200,00€
200,00€
200,00€
1,000,00€
300,00€
300,00€
500,00€
300,00€
500,00€
2.000,00€
500,00€
300,00€
1.000,00€
1.000,00€

Με τον παρόντα Κανονισµό Καθαριότητας δεν προκαλείται επιβάρυνση στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου Οροπεδίου Λασιθίου.

ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
1. Ν.3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
2. Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3. Ν.3731/08 (ΦΕΚ Α’263/2008) « Αναδιοργάνωση της ∆ηµοτικής αστυνοµίας και
ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
4. Ν.2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45 Α’) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
5. Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α) «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις».
6. Ν.1080/20- 22.10.80 (ΦΕΚ- 246 Α) «Περί τροποποιήσεως κα συµπληρώσεως
διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει σήµερα.
7. Ν. 2696/23-3-99 (ΦΕΚ- 57 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Ν. 2946/8-10-01 (ΦΕΚ Α 224) «Υπαίθρια ∆ιαφήµιση, Συµπολιτείες ∆ήµων και
Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
9. Ν. 1144/1981 (ΦΕΚ- 96 Α) «Περί επικολλήσεως εντύπων, διενέργειες ετέρων
συναφών πράξεων, ως και ρυθµίσεως θεµάτων τινών αφορώντων εις τους Ο.Τ.Α. και
το Υπουργείον Εσωτερικών».
10. Αστυνοµική διάταξη 3/96 (1023/2/37- ια/96) (ΦΕΚ 15-Β΄) (∆ιορθ. Σφαλµ. στο ΦΕΚ
109-Β : Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας)
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11. ΑΡΧ. ΕΛΛΗΝ. ΑΣΤΥΝ. 1023/2/37- κε΄/96 (ΦΕΚ 1028 Β΄): ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΑΤΑΞΗ υπ΄αριθµ. 6 : «Μέτρα ευταξίας και ευκοσµίας».
12. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ – 160 Α΄) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Ν. 3585/07 (ΦΕΚ 148 Α/5-7-2007) «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική
ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
14. Ν. 2364/95 (ΦΕΚ – 252 Α΄) «Σύσταση του Σώµατος Ενεργειακού Ελέγχου και
Σχεδιασµού. Εισαγωγή, µεταφορά, εµπορία και διανοµή φυσικού αερίου και άλλες
διατάξεις».
15. Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289 Α΄)» Περί προστασίας των δασών και των δασίσκων εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Ν. 3208/03 (ΦΕΚ 303 Α΄/24-12-03)» Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων,
κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
17. Πυροσβεστική ∆ιάταξη 9/2000 και αντίστοιχες Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά. Η ανωτέρω Πυροσβεστική ∆ιάταξη αφορά θέµατα σχετικά
µε καύσεις (χρόνος καύσης, έγκριση άδειας κλπ.)
18. Ν. 2939/ 6-8-01(ΦΕΚ 179 Α΄) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων- ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α/31-07-90), άρθρα 118 και 119 σχετικά µε τη «Φύλαξη
δηµοτικών και κοινοτικών χώρων απορριµµάτων» και την «Απαγόρευση ρίψεως
υλικών ή απορριµµάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις» όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
20. Κ.Υ.Α. οικ. 114218/97 (ΦΕΚ 1016 Β) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών
προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
21. Κ.Υ.Α. ΗΠ/37591/2031.03 (ΦΕΚ 1419 Β΄/1-10-03) «Μέτρα και όροι για τη
διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες».
22. Κ.Υ.Α. Ε1β/301/64 (ΦΕΚ Β 63) «Περί συλλογής, αποκοµιδής και διαθέσεως
απορριµµάτων».
23. Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/ 2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β΄/22-12-03) «Μέτρα και όροι για τη
∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός
∆ιαχείρισης».
24. Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ – 143 Α/17-6-11) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και
άλλες διατάξεις».
25. Κ.Υ.Α Η.Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ Β 383/28-3-2006) «Μετρά όροι και περιορισµοί
για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου της 21ης
∆εκεµβρίου 1991.
26. Κ.Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 287 Β/ 2-3-2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ΄ αριθµ.
13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση
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επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του
άρθρου 7(παρ.1) της υπ΄αριθµ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου
1991. τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «
Μέτρα όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων… κ.λπ.»
(Β΄383) και της υπ΄αριθµ. 24944/1159/206 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση
Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων … κ.λπ.
«(β΄791).
27. Π.∆. 116/ 2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των
οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών
τους και τον απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις
διατάξει της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ « για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής
τους» του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000».
28. Κ.Υ.Α. Αριθµ. 1002901/67/Τ. & Ε.Φ./02 (ΦΕΚ Β 57/ 24-1-02) : ∆ιαδικασία κα
προϋποθέσεις χαρακτηρισµού ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλειµµένων
οχηµάτων».
29. Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64 Α΄/2-3-04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ
«Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων» (Β΄40).» Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση
των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
30. Π.∆. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α΄/ 5-3-04) « Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση
των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική
διαχείρισή τους».
31. Π.∆. 115/04 (ΦΕΚ 80 Α΄/5-3-04) «Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής
υπουργικής απόφασης «∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών κα συσσωρευτών που
περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες» (Β΄781) και 19817/2000 κοινής
υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης
κ.λπ.» (Β΄963). «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των
χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών κα Συσσωρευτών».
32. Π.∆. 117/04 (ΦΕΚ 82 Α΄/ 5-3-04- ∆ιορθ. Σφαλµ. στο ΦΕΚ – 5 Α/11-1-05) «Μέτρα,
όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών
2002/95 ¨σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε
είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού¨ και 2002/96 ¨σχετικά µε τα
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού¨ του Συµβουλίου της 27ης
Ιανουαρίου 2003».
33. Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε 83840/3591/87 (ΦΕΚ – ∆΄ 1) «Αποστάσεις από
πόλεις, χωριά, οικισµούς, δρόµους, σιδηροδροµικές γραµµές, λίµνες και ακτές,
λουτροπόλεις, τουριστικούς χώρους, νοσοκοµεία και ευαγή ιδρύµατα για την ανέγερση
νέας ή επέκταση νόµιµα υφιστάµενης κτηνοτροφικής ή πτηνοτροφικής εγκατάστασης».
34. Π.∆. 899/10-12-76 (ΦΕΚ – 329 Α΄) «Περί ανακηρύξεως περιοχών της Χώρας ως
τουριστικών τόπων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα Αριθµ. Υ1β/2000/95
(ΦΕΚ- 343 Β΄/4-5-1995- ∆ιορθ. Σφαλµ. στα ΦΕΚ 592Β΄/7-7-95 και ΦΕΚ-444 Β/
15-4-10): Υγειονοµική διάταξη «περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».

ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΩ-ΧΦΓ
35. Ν. 3170/03 (ΦΕΚ Α 191/29-7-03) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και
άλλες διατάξεις»
36. Π.∆. της 12/18 Απρ. 1929 «Περί περιφράξεων οικοπέδων».
37. Π.∆. 14/27-7-99 (ΦΕΚ 580 ∆) «Κώδικας βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας».
38. Ν. 1512/1985 (ΦΕΚ Α΄4)»Τροποποίηση και συµπλήρωση πολεοδοµικών διατάξεων,
ρύθµιση συναφών θεµάτων και θεµάτων του Ταµείου Νοµικών».
39. Ν. 1577/85 (ΦΕΚ Α΄210) «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός».
40. Ν. 1337/83 (ΦΕΚ- 33 Α΄) «Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική
ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις».
41. Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α/ 13-2-2012 (Ποινική προστασία του περιβάλλοντος».
Οι ανωτέρω δηµοτικές κανονιστικές διατάξεις του παρόντος Κανονισµού
Καθαριότητας και οικοδοµικών εργασιών, καταρτίστηκαν µε βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο
και δε θίγουν τις γενικές διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, τις υγειονοµικές διατάξεις, τις
αστυνοµικές και άλλες ειδικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ενώ αποσκοπούν στην
οριοθέτηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των πολιτών σε θέµατα Καθαριότητας,
Προστασίας του Περιβάλλοντος και Ευταξίας των κοινόχρηστων και ιδιωτικών υπαίθριων
χώρων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 28 / 2013.
O Πρόεδρος του ∆.Σ

Πετράκης Εµµανουήλ

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ

Πετράκης Εµµανουήλ

Ο Γραµµατέας

Απόστολος Τζανάκης

Τα µέλη
Αθανασάκης Γεώργιος
Κοντογιάννη Μαρία
Κρασανάκης Μιχαήλ
Μακράκης Γεώργιος
Μπουτσάκης Συµεών
Σιγανός Ευάγγελος
Σιγανός Κωνσταντίνος
Σπανάκης Εµµανουήλ
Τρουλάκη Ευαγγελία
Φανουργιάκης Γεώργιος
Χατζάκης Εµµανουήλ

