ΑΔΑ: ΩΣΒΜΩΕΤ-3Ι5
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ.8/2016
τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης
Αριθµός απόφασης 152/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση κανονισµού καθαριότητας Δήµου Κατερίνης
Σήµερα στις 22 Μαρτίου 2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 19.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Δηµοτικό Συµβούλιο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από
την αρ.πρωτ. 11833/18-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύµβουλο
χωριστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε όλους τους
προέδρους των Δηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8
του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 41 µελών βρέθηκαν παρόντα
τα 40, καθώς και ο Δήµαρχος Κατερίνης –κ. Σάββας Χιονίδης-που κλήθηκε νόµιµα (άρθρο 67 παρ.6
του Ν.3852/2010).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
Λιακόπουλος Αθανάσιος
Πρόεδρος
2
Αγαθαγγελίδης Δηµήτριος
Μέλος
3
Αθανασιάδης Παναγιώτης
Μέλος
4
Αµοιρίδης Περικλής
Μέλος
5
Ανανιάδης Σταύρος
Μέλος
6
Αρβανίτη Μαρία
Μέλος
7
Βαϊνάς Δηµήτριος
Μέλος
8
Γαβρίδης Γεώργιος
Μέλος
9
Γιουµίδης Αλέξανδρος
Μέλος
10 Γκουγκουρέλας Χρήστος
Μέλος
11 Δρούγκας Φώτιος
Μέλος
12 Ελευθεριάδου –Μελετλίδου Ροδή Μέλος
13 Ίτσιος Γεώργιος
Μέλος
14 Καλτσίδης Αλέξανδρος
Μέλος
15 Κατανάς Νικόλαος
Μέλος
16 Κεραµιδιώτης Ευστάθιος
Μέλος
17 Κοκαβίδης Γεώργιος
Μέλος
18 Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος
Μέλος
19 Κυριακίδης Γεώργιος
Μέλος
20 Λεµονόπουλος Χρήστος
Μέλος
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Μίγκος Βασίλειος

21
22
23
24
25
26
27
28
29
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31
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33
34
35
36
37
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40

Λιανός Χρήστος
Μακρίδης Νικόλαος
Μακρίδου - Παρτσαλίδου Παρθένα
Μπερεδήµας Παναγιώτης
Μπουσνάκης Αστέριος
Ναβροζίδου Παρθένα
Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
Ντόντης Λάζαρος
Ντούρος Δηµήτριος
Παπαδηµητρίου Θωµάς
Παπαδόπουλος Χαράλαµπος
Παπαζήσης Αναστάσιος
Παπαζιώγας Νικόλαος
Παυλίδης Θεόδωρος
Ράδης Σπυρίδων
Σαρηγιαννίδης Λάζαρος
Τζουµέρκα-Μπατάλα Καλλιόπη
Τσιουκάνης Κων/νος
Φάκας Ιωάννης
Χαϊλατζίδου Θεοδοσία

Μέλος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1
Φωτιάδης Στέφανος
Τ.Κ. Τριλόφου
2
Κατσαντώνης Ευθύµιος
Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
3
Οφίδης Χαράλαµπος
Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη
4
Μαντονίτσας Ιωάννης
Τ.Κ. Γανόχωρας
5
Κήπου Ευάγγελος
Δ.Κ. Καλλιθέας
6
Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος
Τ.Κ. Αρωνά
7
Ταγκαλίδης Αναστάσιος
Τ.Κ. Κούκου
8
Γκούτζας Δηµήτριος
Τ.Κ. Λαγοράχης
9
Χρυσόπουλος Αθανάσιος
Τ.Κ. Μοσχοποτάµου
10 Κωνσταντινίδης Κυριάκος
Τ.Κ. Σεβαστής
11 Τάκος Ιωάννης
Τ.Κ. Παλαιού Κεραµιδίου
12 Τεκτονίδης Ιωάννης
Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
13 Τάκος Ευάγγελος
Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
14 Γκοτόβας Γεώργιος
Τ.Κ. Λόφου
15 Μαλιώρας Νικόλαος
Τ.Κ. Παραλίας
16 Καρασερίδου Φωτεινή
Δ.Κ. Κορινού
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Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

17
18
19
20

Κωνσταντινίδης Χρήστος
Αµβροσιάδης Ελευθέριος
Γατσιού Άννα
Ζανέτας Λεωνίδας
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Δ.Κ. Σβορώνου
Τ.Κ. Εξοχής
Τ.Κ. Αγίου Δηµητρίου
Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1
Ζάχος Βασίλειος
Τ.Κ. Ρητίνης
2
Τσίρκος Ευθύµιος
Δ.Κ. Κατερίνης
3
Χελιδονόπουλος Γεώργιος
Δ.Κ. Περίστασης
4
Αδαµόπουλος Ιωάννης
Τ.Κ. Ελάφου
5
Γαλάνης Παύλος
Τ.Κ. Καταλωνίων
6
Στραβογιάννης Κωνσταντίνος
Τ.Κ. Βρίας
7
Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος Τ.Κ. Φωτεινών
8
Γκλάρας Νικόλαος
Τ.Κ. Ελατοχωρίου
9
Μαλάµου Ευτέρπη
Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ……38ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήµαρχο κο Παναγιώτη Αθανασιάδη, ο οποίος έθεσε υπόψη των
µελών τα εξής:
Α. Τις διατάξεις του άρθρου 79 (κανονιστικές αποφάσεις) του Ν.3463/2006 σύµφωνα µε τις
οποίες: «Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες θέτουν
κανόνες:………. α3 Για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους
χώρους της εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για τη διασφάλιση και αναβάθµιση της
αισθητικής των πόλεων και των οικισµών, λαµβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη
των παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών περιοχών».
Β. Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1.Β.ν του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε τις οποίες η Ε.Π.Ζ.
εισηγείται προς το Δηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82
του Κ.Δ.Κ.
Γ. Τις διατάξεις της περίπτωσης ια της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 όπου ορίζεται ότι
η οικονοµική επιτροπή εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων
του δήµου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του
Δηµοτικού Συµβουλίου περί κανονισµού καθαριότητας, απαιτείται µετά την 1/1/2011 η
προηγούµενη εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής.
Δ. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ/ 1 του Β. Δ. 24-9/20-10-1958 και τις διατάξεις του άρθρου
17 του Ν. 1080/80, σύµφωνα µε τις οποίες τα τέλη πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες
δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δήµος για τη συντήρηση ή βελτίωση των έργων και τη
λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Ε. Την αριθ. 623/2015 απόφαση του Δ.Σ. περί καθορισµού τελών καθαριότητας –φωτισµού και
φόρου του άρθρου 10 του Ν. 1080 στο Δήµο Κατερίνης για το 2016.
Στ. Την από 11-02-2016 υπηρεσιακή αναφορά της προϊσταµένης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Καθαριότητας κας Σοφίας Ασλανίδου η οποία µεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:
«Σας υποβάλλω εκ νέου τροποποιηµένο, λόγω επανασύστασης της Δηµοτικής Αστυνοµίας και
προσθήκης των αρµοδιοτήτων της για την υλοποίησή του τον Κανονισµό Καθαριότητας του Δήµου
Κατερίνης.
Η σύνταξη και τροποποίησή του έγιναν σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές, υγειονοµικές,
αστυνοµικές και άλλες διατάξεις, µε γνώµονα πάντα τις τρέχουσες ανάγκες του µεγάλου σε έκταση
και πληθυσµό Καλλικρατικού Δήµου µας, της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ποιότητα ζωής
όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων, της περιφρούρησης ενός υγιούς, ασφαλούς και όµορφου
περιβάλλοντος, αντάξιου της ιστορίας και του πολιτισµού του.»
Στη συνέχεια αντιδήµαρχος πρότεινε την ψήφιση του κανονισµού καθαριότητας και ο
πρόεδρος κάλεσε το σώµα να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού
έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Ψηφίζει τον κανονισµό καθαριότητας του Δήµου Κατερίνης ως εξής:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΙΚΟ-ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το Θεσµικό πλαίσιο που διέπει τον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, συντάσσεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
νοµοθετικές, υγειονοµικές, αστυνοµικές και άλλες ειδικές διατάξεις και έχει ως εξής:
1. 11617/13-12-2011 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης (ΦΕΚ 3098/Β/30-12-2011), µε την οποία εγκρίθηκε η αριθµ.
575/2011 απόφαση
Δηµοτικού Συµβουλίου για την «Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήµου Κατερίνης»
2. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114/Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων»
3. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/07-07-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης.
4. Ν.4055/2012 Ποινικός Κώδικας (ΦΕΚ51/Α/2012)
5. ΠΔ 283/31-05-1985 (ΦΕΚ106/Α/1985)
6. Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙΙΑ της οδηγίας 91/156/1991ΕΟΚ «Περί στερεών αποβλήτων»
7. Οδηγία του Συµβουλίου 91/689/1991 «Περί επικίνδυνων αποβλήτων»
8. Απόφαση 94/904/ΕΚ «Κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων»
9. ΚΥΑ 50910/2727/22-10-2003
10. ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ383/Β/28-03-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ-Αντικατάσδταση
της υπό αριθ. ΚΥΑ 19396/1546/1997 (ΦΕΚ604/Β/1997)
11. Ν 2696/1999
12. ΚΥΑ ΥΠ37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419/Β/1-10-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών
αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες»
13. ΥΑ 10645/20-02-2003 (ΦΕΚ 391/2003)
14. ΠΔ117/2004 (ΦΕΚ82/Α/05-03-2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού»
15. ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ12/Α/3-2-2006) «Τροποποίηση του ανωτέρω ΦΕΚ.
16. ΥΑ 105134/ΦΕΚ905/17-6-2014 ΥΠΕΧΩΔΕ
17. ΥΑ106155/ΦΕΚ1056/14-7-2014 ΥΠΕΧΩΔΕ
18. ΥΑ106157/ΦΕΚ1145/28-7-2004 ΥΠΕΧΩΔΕ
19. ΥΑ105436/ΦΕΚ907/Β/17-6-2004 ΥΠΕΧΩΔΕ
20. ΥΑ 193471/2008 )ΦΕΚ2711/Β/31-12-2008
21. Ν 1900/90
22. Ν2690/1999 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας
23. Ν 2696/1999 (ΦΕΚ1306/Β/2007)
24. Ν3731/2008 (ΦΕΚ263/Α/2008) «Αναδιοργάνωση της Δηµοτικής Αστυνοµίας»
25. ΠΔ 23/2002 (ΦΕΚ19/Α/2002) «Αρµοδιότητες της Δηµοτικής Αστυνοµίας»
26. ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ287/Β/2-3-2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού Διαχείρισης Επικίνδυνων
Αποβλήτων»
27. Ν 3854/2010 (ΦΕΚ94/Α/23-06-2010) «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και προϊόντων και τον εθνικό οργανισµό διαχείρισης συσκευασιών.
28. Ν 4042/2012 (ΦΕΚ24/Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής»
29. Ν 4039/2012 (ΦΕΚ15/Α/2012 «Για τα δεσποζόµενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την
προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό»
30. Ν 3170/2003 (ΦΕΚ 191/Α/2003) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα Ζώα συντροφιάς»
31. Ν 3868/2010 (ΦΕΚ129/Α/2010) «Αναβάθµιση του Εθνικού συστήµατος υγείας»
32. ΥΑ ΥΠΕΚΑ5290/2009 (ΦΕΚ2621/Β/2009) «Ειδικές ρυθµίσεις ΑΜΕΑ»
33. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός Διαχείρισης»
34. ΚΥΑ 69728/824/1996 (ΦΕΚ 358/Β/1996) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων»
35. ΚΥΑ 19396/1546/1977 (ΦΕΚ604/Β/1977) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των επικίνδυνων
αποβλήτων»
36. ΚΥΑ 49541/1424/1986 (ΦΕΚ444/Β/1986) «Στερεά απόβλητα σε συµµόρφωση µε την οδηγία
75/442 του Συµβουλίου
37. Ν 2307/1995 (ΦΕΚ113/Α/1995) «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών στις διαδικασίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης»
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38. Ν 2939/2001 (ΦΕΚ 79/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και
άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων
προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Σ.Α.Π)».
39. ΠΔ116/2004 (ΦΕΚ 81/Α//05-03-2004) «Μέτρα, όροι και Πρόγραµµα για την εναλλακτική
διαχείριση οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους
και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της
Οδηγίας 2000/53/ΕΚ, για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, του Συµβουλίου της 18ης
Σεπτεµβρίου 2000.
40. Ν 1892/1990 (ΦΕΚ101/Α/1990) «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη»
41. Ν 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/08-10-2001«Περί υπαίθριας διαφήµισης»
42. Π.Δ της 12-04-1929 (ΦΕΚ155/Α/1929) «Διατάξεις περιφράξεων οικοπέδων»
43. Ν 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989) «Αναµόρφωση της φορολογίας εισοδήµατος κ.α.δ»
44. Ν.1080/1980 (ΦΕΚ246/Α/1980) «Περί τροποποίησης και συµπλήρωσης διατάξεων των εσόδων
των ΟΤΑ»
45. Ν 1491/1984 (ΦΕΚ173/Α/1984) «Μέτρα για τη διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών, τον
τρόπο διενέργειας της εµπορικής διαφήµισης, την ενίσχυση της αποκέντρωσης καδ.»
46. Υ.Δ.Ε1Β/301/1964
(ΦΕΚ
63/Β/1964)
«Περί
συλλογής,
αποκοµιδής
και
διαθέσεως
απορριµµάτων»
47. ΝΔ 805/1970 (ΦΕΚ 1/Α/1971) «Περί πταισµατικών παραβάσεων βεβαιουµένων παρά των
Αστυνοµικών Αρχών»
48. Ν 392/1976 (ΦΕΚ199/Α/1976) « Περί ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων ελεύθερης
κατασκήνωσης»
49. Ν.1144/81 (ΦΕΚ96/Α/14-04-1981 «Περί επικολλήσεως εντύπων, διενέργειας ετέρων συναφών
πράξεων ως και ρυθµίσεων θεµάτων των ΟΤΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών»
50. Υ.Δ.Α5/696/1983 (ΦΕΚ243/Β/1983) «Για την οργανωµένη εγκατάσταση πλανόδιων νοµάδων»
51. Ν.1650/1986 (ΦΕΚ160/Α/1986) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος»
52. Υ.Α. 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Α/1989) «Κτιριοδοµικός κανονισµός»
53. ΠΔ 410/1995 (ΦΕΚ231/Α/1995) «Δηµοτικός-Κοινοτικός Κώδικας και οι µετέπειτα τροποποιήσεις»
54. Αστυνοµική διάταξη 1023/2/37/1996 «Μέτρα ευταξίας και ευκοσµίας»
55. ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ Β' 1016/97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών
προγραµµάτων και γενικών προγραµµάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
56. ΠΔ 82/2004 «Απόβλητα, λιπαντικά, έλαια»
57. ΠΔ 109/2004 «Μεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων»
58. ΠΔ115/2004 «Χρησιµοποιηµένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές»
59. ΠΔ 323/1989 (ΦΕΚ146/Α/1989) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο µε τίτλο Δηµοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας καδ.»
60. Ν 2364/1995 (ΦΕΚ252/Α/1995) «Σύσταση του σώµατος ενεργειακού ελέγχου και σχεδιασµός
εισαγωγής, µεταφοράς και διανοµής του Φυσικού Αερίου»
61. ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ64/Α/2004) «Αναθεώρηση της αριθµ. 98012/2001/1996/ΚΥΑ για τον
καθορισµό µέτρων και όρων διαχείρισης χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων κλπ.»
62. ΠΔ109/2004 (ΦΕΚ75/Α/2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση µεταχειρισµένων
ελαστικών των οχηµάτων κλπ»
63. ΠΔ115/2004 (ΦΕΚ80/Α/2004) «Αναθεώρηση της αριθµ. 73537/1438/1995/ΚΥΑ για τη
διαχείριση ηλεκτρικών στηλών, συσσωρευτών κλπ, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες κλπ»
64. ΠΔ 510/2006 (ΦΕΚ 53/Α/2006) «Όροι και προϋποθέσεις των Λαϊκών Αγορών»
65. ΠΔ 212/2006 (ΦΕΚ 212/Α/2006)
66. ΠΔ 116/2008 (ΦΕΚ 179/Α/2008)
67. ΠΔ 254/2005 (ΦΕΚ307/Α/2005)
68. Ν 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995
69. ΥΑ 28246/2011
70. ΒΔ 24-9/1958 (ΦΕΚ 171/Α/1958) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο νόµο των ισχυουσών διατάξεων περί
προσόδων των Δήµων και Κοινοτήτων»
71. ΝΔ 703/1970 (ΦΕΚ219/Α/1970) «Τροποποίηση διατάξεων που αφορούν τα έσοδα των ΟΤΑ»
72. Ν 25/1975 (ΦΕΚ74/Α/1975) «Υπολογισµός και τρόπος είσπραξης δηµοτικών τελών καθαριότητας
και φωτισµού»
73. Ν 429/1976 (ΦΕΚ235/Α/1976) «Τροποποίηση των ανωτέρω διατάξεων»
74. Ν1080/1980 (ΦΕΚ246/Α/1980) «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων περί προσόδων
των ΟΤΑ»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΓΕΝΙΚΑ
Βασική ευθύνη και υψηλή προτεραιότητα του ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, που αποτελεί έναν από τους
σηµαντικότερους τουριστικούς προορισµούς της χώρας, αποτελεί η δηµιουργία, η διατήρηση και η
διασφάλιση ενός καθαρού, υγιούς και πολιτισµένου Περιβάλλοντος στα όρια ευθύνης του. Ενός
Περιβάλλοντος αντάξιου της ιστορίας, του πολιτισµού και της φυσικής οµορφιάς του, της απόλυτα
εναρµονισµένης µε το καταπράσινο βουνό των Πιερίων και τις απέραντες καταγάλανες Ακτές του.
Στο πλαίσιο αυτό µε γνώµονα τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, Διαταγµάτων, Υπουργικών αποφάσεων
και σύµφωνα
µε τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ είναι αρµόδια για την προστασία και αναβάθµιση του
τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Σχεδιάζει, προγραµµατίζει,
εισηγείται και µεριµνά
για την θέσπιση κανόνων, την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων,
δράσεων και µέτρων, που εγγυώνται την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη και πληρέστερη αποκοµιδή
και µεταφορά των απορριµµάτων, την χωριστή αποκοµιδή και µεταφορά των ανακυκλώσιµων
υλικών, την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων.
Όµως ο σεβασµός στο φυσικό περιβάλλον, συστατικό στοιχείο κάθε πολιτισµένης κοινωνίας, χρήζει
συνεχούς φροντίδας και προστασίας, γεγονός που απαιτεί όχι µόνο την επαγρύπνηση της πολιτείας
και ειδικότερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και των πολιτών. Η αυτόνοµη και αυτονόητη αξία
του περιβάλλοντος ως µέγιστου κοινωνικού αγαθού, η προστασία και σωστή διαχείρισή του, µε
γνώµονα την προστασία της δηµόσιας υγείας, την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και της ασφαλούς
διαβίωσης των κατοίκων, θα πρέπει να είναι ΑΙΤΗΜΑ και ΚΑΘΗΚΟΝ όχι µόνο της Δηµοτικής
Αρχής, αλλά και όλων των ΔΗΜΟΤΩΝ. Η καθαριότητα και η οµορφιά µιας πόλης και γενικότερα
ενός Δήµου, είναι ζήτηµα που αφορά τον κάθε ένα µας χωριστά αλλά και όλους µαζί,
Δηµοτική Αρχή, µόνιµους κατοίκους,επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στα όριά του
και επισκέπτες.
Η ανεξέλεγκτη ρύπανση αποτελεί σήµερα το σηµαντικότερο παράγοντα που απειλεί την δηµόσια
υγεία, υποβαθµίζει το περιβάλλον, την ποιότητα της ζωής µας και δυσφηµεί τον τόπο µας.
Απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση για την αντιµετώπισή της, είναι η ανάπτυξη αυξηµένης
οικολογικής συνείδησης από την τοπική κοινωνία, η οποία θα πρέπει να συνεργάζεται µε την
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Οι Δηµότες πρέπει
να κατανοήσουν, ότι επιβάλλεται να
συµµετέχουν συνειδητά, καθηµερινά και ενεργά, για τη βελτίωση και την εξυγίανση του
περιβάλλοντος, από την αλόγιστη κατάχρηση του ανθρώπου.
Με βάση τις αρχές που θεσπίζει η Δηµοτική Αρχή, η οποία φέρει την ευθύνη του εκσυγχρονισµού και
της διαχείρισης των υποδοµών, των µέσων καθαριότητας και τη βέλτιστη αξιοποίηση των
ανταποδοτικών εσόδων της, ο παρών Κανονισµός στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του
συνόλου. Στην αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης των Δηµοτών, ώστε να συνδράµουν στην
προσπάθεια του Δήµου συµπληρωµατικά και ενισχυτικά, µε την αποδοχή και τήρηση ορισµένων
απλών και εύκολων στην εφαρµογή τους κανόνων, που όµως αρκούν να κάνουν τη διαφορά στην
καθηµερινότητά µας. Να καλύψουν όλο το πλέγµα των σχέσεων πολιτών και Υπηρεσίας, µε
ξεκάθαρους όρους σε ότι αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις και των δύο, καθώς δεν
πρέπει να ξεχνάµε την υποχρέωση που έχουµε να βιώνουµε σε ένα καθαρό, υγιές και πολιτισµένο
περιβάλλον, το οποίο και θα πρέπει να κληροδοτήσουµε όχι µόνο στα παιδιά µας αλλά και
γενικότερα στις επερχόµενες γενιές.
Στο πλαίσιο αυτό ο νέος Κανονισµός Καθαριότητας, είναι σχεδιασµένος έτσι ώστε να
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες όχι µόνο της πόλης της Κατερίνης
αλλά και του µεγάλου σε έκταση και πληθυσµό ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ µας. Να υπηρετεί αρχές και
στόχους, που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και της ποιότητας
ζωής των κατοίκων και επισκεπτών, µε την ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων (στερεών
αποβλήτων). Εκτός των παραπάνω, βασικό του µέληµα είναι η ενηµέρωση των πολιτών και η
ενίσχυση της ενεργού συµµετοχής των στην προσπάθεια, που όπως προελέχθη, αποτελεί
προϋπόθεση επιτυχίας.
Με αυτό το σκεπτικό ο νέος Κανονισµός Καθαριότητας αποτελεί ένα είδος ΓΡΑΠΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ και ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ από το Δήµο προς τους Δηµότες και
αντίστροφα. Μια πρόταση πολιτισµού, που αποβλέπει στη ΓΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ και
ΔΗΜΟΤΩΝ, µε τον αλληλοσεβασµό δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Ο Δήµος υποχρεούται
να υλοποιήσει το κάθε πεδίο εφαρµογής µε κριτήρια βιωσιµότητας, αποδοτικότητας και
αποτελεσµατικότητας
οικονοµικής και ποιοτικής, να καθιερώσει ένα ενιαίο πλαίσιο
επιβολής προστίµων για κάθε αποκλίνουσα και παραβατική συµπεριφορά. Οι Δηµότες
υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες της Συµφωνίας, να συνδράµουν στη διαµόρφωση
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ενός τοπικού πολιτισµού συνευθύνης για την περιφρούρηση του Περιβάλλοντος, του
ανεκτίµητου αυτού κοινωνικού αγαθού, αλλά και της δηµόσιας υγείας.
Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη την ισχύουσα νοµοθεσία, ο νέος Κανονισµός
Καθαριότητας του Δήµου Κατερίνης κωδικοποιείται, ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1–ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.
Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι η ορθολογική διαχείριση του Περιβάλλοντος µε στόχο
την προστασία του, η διατήρηση της καθαριότητας και της ευταξίας σε όλες ανεξαιρέτως τις περιοχές
ευθύνης του Δήµου, µε την καταγραφή των υποχρεώσεων Δήµου και Δηµοτών όπως:
3.1.1. Η τήρηση των ιδιαίτερης αξίας των κοινωνικών αγαθών, όπως της καθαριότητας όχι µόνο της
πόλης αλλά και όλων των περιοχών ευθύνης του Δήµου, η προστασία και διασφάλιση της δηµόσιας
υγείας και του Περιβάλλοντος.
3.1.2. Η ορθή, µε κατανοητό τρόπο ενηµέρωση των Δηµοτών από το Δήµο, πάνω στις σχετικές και
ειδικές διατάξεις που προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία, ο σεβασµός και η συµµόρφωση µονίµων
κατοίκων, επαγγελµατιών και επισκεπτών για την συντονισµένη εφαρµογή τους ως προς τη σωστή
διαχείριση των δηµοτικών στερεών αποβλήτων.
3.1.3. Η επίτευξη αγαστής συνεργασίας Δήµου-Δηµοτών, µε την ενιαία ρύθµιση των αλληλουποχρεώσεων και δικαιωµάτων, για τη σωστή διαχείριση των δηµοτικών απορριµµάτων.
3.1.4. Η ορθολογική διαχείριση από Δήµο και Δηµότες των απορριµµάτων-στερεών αποβλήτων, µε
την κατάλληλη συσκευασία, συλλογή, αποκοµιδή, ανακύκλωση και διάθεσή τους, ώστε να είναι
εφικτή η τήρηση της καθαριότητας της πόλης και η διασφάλιση της δηµόσιας υγείας.
3.1.5. Με βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού
υπερισχύουν, εάν δεν είναι αντίθετες µε τις γενικές διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, τις
διατάξεις του Υγειονοµικού Κανονισµού, του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού, τις
αστυνοµικές και άλλες ειδικές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 2–ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.
Στόχοι του παρόντος Κανονισµού, είναι:
3.2.1. Η αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθµισης του περιβάλλοντος.
3.2.2. Η προστασία της φύσης και της ατµόσφαιρας, µε την ορθολογική διαχείριση απορριµµάτωνστερεών αποβλήτων.
3.2.3. Η ενιαία ρύθµιση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων Δήµου και Δηµοτών, για τη διασφάλιση της
προστασίας ενός υγιούς περιβάλλοντος.
3.2.4. Η λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για την επίτευξη των αντικειµένων και στόχων του
Κανονισµού.
ΑΡΘΡΟ 3–ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ.
Η ευθύνη για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού ανήκει στην Δηµοτική Αρχή,
η οποία εξουσιοδοτεί τα αρµόδια όργανά της όπως:
3.3.1. Την καθ’ ύλη αρµόδια σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ)
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, η οποία θα πρέπει να µεριµνά για την πιστή
τήρηση του Κανονισµού, την εποπτεία υλοποίησής του από τους εργαζοµένους στην καθαριότητα
και από τους Δηµότες, τη συνεργασία, την παροχή βοήθειας και συµπαράστασης σε αρχές,
οργανισµούς, φορείς, συλλόγους, επαγγελµατίες και γενικότερα κατοίκους, για τη διασφάλιση ενός
πολιτισµένου περιβάλλοντος. Τη διενέργεια, σε συνεργασία µε τη Δηµοτική Αστυνοµία,
αυτοψίας αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελιών και τη διαπίστωση των παραβάσεων από
τριµελή επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από τον/την Διευθυντή/ντρια της Υπηρεσίας,
τον/την Διευθυντή/ντρια της Δηµοτικής Αστυνοµίας και τον/την Προϊστάµενο/νη του
Τµήµατος Καθαριότητας.
3.3.2. Τη Διεύθυνση Δηµοτικής Αστυνοµίας, η οποία ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε
κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του Δήµου και γενικότερα την τήρηση
των κανόνων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελιών προβαίνει σε
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αυτοψία και µετά τη διαπίστωση των παραβάσεων από την τριµελή Επιτροπή, συντάσσει
σχετική έκθεση ελέγχου για την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων, που εκδίδουν
οι δηµοτικές αρχές για την επιβολή των προστίµων.
3.3.3. Το Τµήµα Στήριξης Αιρετών Οργάνων, καθώς µε αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου,
ορίζονται ή αναπροσαρµόζονται τα επιβαλλόµενα πρόστιµα ανάλογα µε το είδος και τη συχνότητα
της παράβασης και λοιπά θέµατα για την υλοποίηση του Κανονισµού.
3.3.4. Το Τµήµα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, το οποίο µετά την έκθεση
ελέγχου και τις κανονιστικές αποφάσεις θα βεβαιώνει και θα εισπράττει τα χρηµατικά
πρόστιµα.
3.3.5. Το Τµήµα Έργων Συντήρησης, Έργων Αυτεπιστασίας, Διαχείρισης Μηχανηµάτων
Έργων και Πολιτικής Προστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας, για την εξυγίανση όπου και όταν
απαιτείται
των κοινόχρηστων χώρων, ακτών, ρεµάτων κλπ,
µε την αποµάκρυνση των
απορριµµάτων-στερεών αποβλήτων.
3.3.6. Τη Διεύθυνση Πολεοδοµίας, για τον έλεγχο της νοµιµότητας σε περιπτώσεις οικοδοµικών
εργασιών, αλλά και οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία του Δήµου κρίνεται κατά περίπτωση, ότι θα
συµβάλλει στην άρτια εφαρµογή του Κανονισµού.
3.3.7. Τους Προέδρους των Δηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίοι θα πρέπει να
µεριµνούν και να επιβλέπουν σε τοπικό επίπεδο, για την πιστή τήρηση και εφαρµογή του
Κανονισµού, µέσα στις κατοικηµένες περιοχές των Δηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων και
Οικισµών (οδοί, πλατείες, κοινόχρηστοι χώροι, αύλειοι χώροι Σχολείων, οικιών κλπ), αλλά και των
πέριξ αυτών δηµοτικών ορεινών εκτάσεων, ρεµάτων, ακτών, κλπ. Να ενηµερώνουν άµεσα τη
Διεύθυνση Καθαριότητας και τη Δηµοτική Αστυνοµία, για περιπτώσεις ρύπανσης, να συνεργάζονται
για την αποκατάστασή τους και να φροντίζουν όπου και όταν είναι εφικτό, µε ίδιους πόρους και
µέσα για την καθαριότητα του Περιβάλλοντός τους.
3.3.8. Τους Φορείς και Δηµότες όπως και κάθε άλλο όργανο, ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση
του Δηµοτικού Συµβουλίου, που οφείλουν να συνδράµουν και να συµβάλλουν στην προσπάθεια των
Υπηρεσιών του Δήµου που προαναφέρθηκαν, για την όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη επίτευξη
των στόχων του Κανονισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1–ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ.
Για την εφαρµογή του Κανονισµού είναι αναγκαία η αποσαφήνιση ορισµών όπως:
ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Είναι κάθε ουσία και αντικείµενο, που εµπίπτει στις κατηγορίες του
Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 91/156//1991/ΕΟΚ και της ΚΥΑ 50910/2727/22-10-2003, το οποίο ο
κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει ή είναι εγκαταλελειµµένο.
Ταξινοµούνται ως επικίνδυνα, µη επικίνδυνα και αδρανή
4.1.1. Επικίνδυνα: Είναι τα απόβλητα που εµφανίζουν µία ή περισσότερες από τις επικίνδυνες
ιδιότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του Ν.4042/2012.
4.1.2. Βιοµηχανικά απόβλητα: Είναι τα απόβλητα που προέρχονται από µεταποιητικές ή
βιοµηχανικές δραστηριότητες ή παραγωγικές διαδικασίες.
4.1.3. Αστικά απόβλητα-απορρίµµατα: Είναι τα οικιακά απόβλητα, τα παραγόµενα από τις
κατοικίες και όσα άλλα µπορούν να εξοµοιωθούν µε αυτά, λόγω της φύσης ή της σύνθεσής τους,
όπως τα απόβλητα του οδοκαθαρισµού.
4.1.4. Αδρανή απόβλητα: Είναι τα απόβλητα τα οποία αφού αποτεθούν σε χώρο ταφής, δεν
υφίστανται καµία φυσική, χηµική ή βιολογική µετατροπή. Δεν διαλύονται, δεν καίγονται, δεν
αντιδρούν φυσικά ή χηµικά, δεν βιοδιασπώνται ούτε επηρεάζουν δυσµενώς τις άλλες ύλες µε τις
οποίες έρχονται σε επαφή, κατά τρόπο ικανό να δηµιουργήσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή να
βλάψει την υγεία.
4.1.5. Ογκώδη απορρίµµατα: Με τον γενικό αυτό όρο περιγράφονται τα απορρίµµατα που
προέρχονται από οικιακό κυρίως εξοπλισµό, αφορούν µεγάλες συσκευές που απορρίπτονται, όπως
στρώµατα, κρεβάτια, έπιπλα πάσης φύσεως, ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια κλπ.
4.1.6. Μικροαπορρίµµατα: Είναι τα απορρίµµατα µικρού µεγέθους (µικρά τεµάχια χαρτιού,
συσκευασίες ζαχαρωδών προϊόντων, πακέτα τσιγάρων, αποτσίγαρα, κυτία κονσερβών, αναψυκτικών
κλπ), τα οποία δηµιουργούνται από απροσεξία των παραγωγών τους.
4.1.7. Μικρά επικίνδυνα απορρίµµατα: Είναι αυτά που εµπεριέχονται σε µικρές ποσότητες µέσα
στα δηµοτικά-οικιακά απόβλητα και είναι επικίνδυνα, όπως µπαταρίες, περιέκτες από σπρέι,
ορυκτέλαια, µπογιές, φάρµακα, σύριγγες κλπ.
4.1.8. Ειδικά απόβλητα: Είναι τα προερχόµενα από µεταποίηση, από νοσοκοµεία, ιατρικά
εργαστήρια, νεκροταφεία, συνεργεία, οικοδοµές και γενικότερα εκείνα που δεν είναι δυνατόν να
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µεταφερθούν µε τις συνήθεις µεθόδους.
4.1.9. Παραγωγός: Είναι κάθε πρόσωπο φυσικό ή νοµικό, του οποίου η δραστηριότητα παρήγαγε
απόβλητα-απορρίµµατα (αρχικός παραγωγός). Επίσης κάθε πρόσωπο που έχει πραγµατοποιήσει
εργασίες προεπεξεργασίας, ανάµιξης ή άλλες, που οδηγούν σε µεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης
των αποβλήτων αυτών.
4.1.10. Κάτοχος: Είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παρήγαγε και έχει στην κατοχή του τα
απόβλητα.
4.1.11. Κατοικίες: Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι (µονοκατοικίες) και τα συγκροτήµατα
κατοικιών µε ορόφους ή διαµερίσµατα σε πολυκατοικίες ή άλλου τύπου ακίνητα και κινητά όπως
τροχοβίλες και τροχόσπιτα, όπου κατοικούν µόνιµα ή πρόσκαιρα, µεµονωµένα άτοµα ή οικογένειες,
µε ή χωρίς τέκνα.
4.1.12. Καταστήµατα-Επιχειρήσεις: Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν πάσης
φύσεως εµπορικές επιχειρήσεις, µόνιµα ή πρόσκαιρα, στεγασµένες ή υπαίθριες αποθήκες,
θέατρα, κινηµατογράφοι, αίθουσες συναυλιών, κέντρα ψυχαγωγίας, ξενοδοχεία, περιβόλια
όπου γίνονται πάσης φύσεως καλλιέργειες και γενικά χώροι που δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν
ως κατοικίες ή γραφεία. Καταστήµατα επίσης θεωρούνται τα ιδιωτικά Σχολεία, τα ιδιωτικά
Νοσοκοµεία, οι ιδιωτικοί βρεφικοί και παιδικοί σταθµοί.
4.1.13. Γραφεία: Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, έδρα φυσικού ή νοµικού προσώπου, όπου
ασκείται οποιοδήποτε επάγγελµα-επιτήδευµα, µόνιµα ή πρόσκαιρα, που δεν ανήκουν όµως στην
κατηγορία των καταστηµάτων. Στην κατηγορία επίσης των γραφείων υπάγονται και τα ακίνητα ή οι
χώροι όπου λειτουργούν δηµόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες οργανισµών κοινής ωφελείας και
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης.
4.1.14. Οικόπεδα και αγροτεµάχια: Θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγµένοι ή µη, εντός
ή εκτός σχεδίου, οικοδοµήσιµοι ή καλλιεργήσιµοι, ιδιόκτητοι ή εκµισθωµένοι.
4.1.15. Κοινόχρηστοι χώροι: Θεωρούνται οι πάσης φύσεως δρόµοι, πεζόδροµοι, πεζοδρόµια, οι
πλατείες τα άλση, οι γέφυρες, οι ακτές, τα ρέµατα, τάφροι, κανάλια και γενικότερα οι προορισµένοι
για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, ορεινοί ή παραθαλάσσιοι, που καθορίζονται από το εγκεκριµένο
ρυµοτοµικό σχέδιο ή που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε οποιονδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο.
4.1.16. Βιοµηχανικές, βιοτεχνικές µονάδες, κάθε είδους εργαστήρια, εργοστάσια και
υπεραγορές τροφίµων: Θεωρούνται οι στεγασµένοι ή υπαίθριοι χώροι, χώροι εκτροφής,
αναπαραγωγής ή έκθεσης ζώων, που χρησιµοποιούνται από βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις
για παραγωγική δραστηριότητα και υποστηρικτικές δράσεις.
ΑΡΘΡΟ 2–ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.
4.2.1. Διαχείριση: Είναι η προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, µεταφορά και επεξεργασία-διάθεση
των αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της
επίβλεψης των χώρων απόρριψής τους.
4.2.2. Προσωρινή αποθήκευση στερεών αποβλήτων: Νοείται η τοποθέτηση των στερεών
αποβλήτων σε ορισµένο χώρο και µε την κατάλληλη συσκευασία, για εύλογο χρονικό διάστηµα,
µέχρις ότου πραγµατοποιηθεί η συλλογή τους.
4.2.3. Συλλογή: Είναι ο τρόπος περισυλλογής, συσκευασίας και προσωρινής αποθήκευσης των
απορριµµάτων-αποβλήτων, κατόπιν διαλογής ή και ανάµειξής τους, µέχρις ότου πραγµατοποιηθεί η
παραλαβή και µεταφορά τους, από τις υπηρεσίες του Δήµου.
4.2.4. Διαλογή στην πηγή: Είναι όλοι οι τρόποι και µέθοδοι αρχικής συλλογής υλικών, µε σκοπό
την ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση ή ανάκτησή τους.
4.2.5. Αποκοµιδή-Μεταφορά: Είναι το σύνολο των εργασιών που αφορούν την παραλαβή,
φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση των απορριµµάτων από τους χώρους προσωρινής
αποθήκευσης, στα µέσα µεταφοράς και ακολούθως στους τόπους διάθεσης.
4.2.6. Διάθεση: Είναι το σύνολο των εργασιών που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙΑ της Οδηγίας
91/156/1991/ΕΟΚ, οι οποίες γίνονται στο χώρο τελικής αποκοµιδής και εναπόθεσης, αποσκοπούν
στη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και οι εργασίες ανακύκλωσης,
επαναχρησιµοποίησης, ανάκτησης και παραγωγής ενέργειας.
4.2.7. Ανακύκλωση: Είναι η ανάκτηση των υλικών των αποβλήτων, τα οποία πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν για τον αρχικό σκοπό ύπαρξής τους ή για άλλους σκοπούς.
4.2.8. Καθαρισµός οδών-εξωτερικών χώρων: Είναι η καθαριότητα όλων των οδών,
πεζοδροµίων, πεζοδρόµων, πλατειών, κοινόχρηστων-δηµόσιων χώρων γενικώς, των τοποθετηµένων
σε αυτούς απορριµµατοδοχείων, των ακάλυπτων οικοπέδων και εκτάσεων, ακτών, τάφρων,
ρεµάτων, καναλιών κλπ.
4.2.9. Σάρωση και πλύσιµο των οδών, πεζόδροµων, πεζοδροµίων και γενικότερα
προδιαγραφέντων περιοχών στο πρόγραµµα του Δήµου.
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4.2.10. Αποµάκρυνση των µικροαπορριµµάτων, πτωµάτων ζώων, αποβλήτων που προέκυψαν από
ατυχήµατα-ανατροπές οχηµάτων, λάδια κλπ.
4.2.11. Καθαρισµός των εσχαρών των οµβρίων, από επιφανειακά µικροαπορρίµµατα.
4.2.12. Έλεγχος και αποµάκρυνση της ανεπιθύµητης βλάστησης από ρείθρα, πεζοδρόµια, εσχάρες
κλπ.
ΑΡΘΡΟ 3–ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.
Ως απορρίµµατα-στερεά απόβλητα, θεωρούνται όλες οι ουσίες ή αντικείµενα κυρίως στερεάς
µορφής, που εµπίπτουν στις κατηγορίες του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 91/156/1991/ΕΟΚ και
του παραρτήµατος ΙΑ & ΙΒ της ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ1909/Β/22-12-2003). Προέρχονται από
ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας,
παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς είναι αποτέλεσµα διεργασιών του αστικού ή φυσικού
περιβάλλοντος, είναι εγκαταλελειµµένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν από τους κατόχους των, οι
οποίοι επιθυµούν ή υποχρεούνται να απαλλαγούν από αυτά και διακρίνονται σε:
4.3.1. Στερεά απόβλητα: Είναι όσα περιλαµβάνονται αναλυτικά στην προαναφεροµένη νοµοθεσία
και στο παράρτηµα ΙΑ και ΙΒ του άρθρου 24 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69728/824 (ΦΕΚ Β
358/1996).
4.3.2. Οικιακά απόβλητα: Είναι όσα παράγονται από τις χρήσεις των κατοικιών, τον οδοκαθαρισµό
ή άλλα απόβλητα-απορρίµµατα, που µπορούν από τη φύση ή την σύνθεσή τους να εξοµοιωθούν µε
τα οικιακά.
4.3.3. Δηµοτικά-αστικά απόβλητα: Eίναι όσα περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτηµα ΙΒ' του
άρθρου 17 της Κ.Υ.Α.5910/2727/22-10-2003, µε ονοµατολογία αναφοράς 20.000. Εξαιρούνται όσα
απόβλητα της ίδιας ονοµατολογίας περιλαµβάνονται στον κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων, που
έχει υιοθετηθεί µε την απόφαση 94/9041994 Ε.Κ.
Τα απορρίµµατα-στερεά απόβλητα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις πρόσφατες
κοινοτικές διατάξεις, ταξινοµούνται σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ & ΤΟΞΙΚΑ-ΒΛΑΒΕΡΑ ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ
4.3.4. ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ-ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
α) Εσωτερικά ή αστικά απορρίµµατα-απόβλητα ογκώδη και µη: Προέρχονται από οικίες,
καταστήµατα, γραφεία, βιοµηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελµατικούς χώρους, νοσοκοµεία,
ιδρύµατα, εκκλησίες, σχολεία και γενικότερα από χώρους εκδήλωσης ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
β) Εξωτερικά απορρίµµατα: Είναι τα οιασδήποτε φύσης και προέλευσης απορρίµµατα που
βρίσκονται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα, αγροτεµάχια κλπ.
γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών: (κλαριά, φύλλα, χόρτα κλπ), τα οποία θα πρέπει να
συσκευάζονται και να φυλάσσονται ξεχωριστά, καθώς το Τµήµα Περιβάλλοντος, στο οποίο οι
δηµότες πρέπει να απευθύνονται (τηλ.11123, ή 2351032314, 2351033765, 2351029185,
είναι αρµόδιο για την περισυλλογή, αποκοµιδή και µεταφορά τους.
δ) Μικρά επικίνδυνα οικιακά απορρίµµατα: Eίναι αυτά που εµπεριέχονται σε µικρές ποσότητες
µέσα στα δηµοτικά απόβλητα και είναι επικίνδυνα, (µπαταρίες, περιέκτες από σπρέι, ορυκτέλαια,
µπογιές, φάρµακα, σύριγγες κλπ).
ε) Ογκώδη αστικά απορρίµµατα: Eίναι αυτά που προέρχονται από εξοπλισµούς και µεγάλες
συσκευές, όπως παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές όπως πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες,
στρώµατα κλπ.
4.3.5. ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
α) Υπολείµµατα: Είναι αυτά που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιοµηχανιών, βιοτεχνικών,
οικοτεχνικών εργαστηρίων, µονάδων παραγωγής ή κατεργασίας του πρωτογενούς ή τριτογενούς
τοµέα (πχ εργοστασίων, εργαστηρίων, συνεργείων, υπεραγορών, λαϊκών αγορών, ιχθυαγορών,
ιχθυόσκαλας, επιχειρήσεων τροφίµων και εστίασης, κέντρων διασκέδασης, κλπ), άλλων µονάδων
παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών που δεν προσοµοιάζουν µε τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας,
ποιότητας, δυνατότητας µεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (µέταλλα, ξύλο-πριονίδι, χαρτί,
πλαστικά, αντικατασταθέντα πλαστικά αυτοκινήτων, χρησιµοποιηµένα έλαια, λίπη, υφάσµατα,
χρώµατα, κόλες, ρητίνες, ορυκτέλαια, σάπια φρούτα, υπολείµµατα τροφίµων κλπ).
β) Υπολείµµατα-Ειδικά απόβλητα νοσοκοµείων, κλινικών και θεραπευτηρίων γενικώς,
εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, από παθολόγο-ανατοµικάµικροβιολογικά-αιµατολογικά εργαστήρια, από τµήµατα λοιµωδών νόσων κλπ, τα οποία οδηγούνται
από τους ίδιους τους παραγωγούς τους υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλίβανους.
γ) Απορρίµµατα και υπόλοιπα καθαρισµού νεκροταφειακών χώρων.
δ) Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδοµικές
εργασίες.
ε) Απόβλητα τα οποία δεν είναι δυνατόν να µεταφερθούν µε τις συνήθεις µεθόδους και
οχήµατα.
στ) Αυτοκίνητα, οχήµατα, σκάφη και µηχανήµατα γενικώς ή µέρη τους, άχρηστα ή
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εγκαταλελειµµένα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
4.3.6. ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ-ΒΛΑΒΕΡΑ-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
α) Τοξικά-επικίνδυνα θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυµονούν κινδύνους για την
υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρµακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά υλικά
κ.λ.π.), όπως αυτά ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 19396/1546/1977 µε τον τίτλο
«Μέτρα και όροι για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ Β'604), όπως
αντικαταστάθηκε µε την ΚΥΑ13588/7255/2006 (ΦΕΚ383/Β/28-03-2006), η συλλογή, αποκοµιδή και
τελική διάθεση των οποίων γίνεται µε τρόπους, µεθόδους και µεταφορικά µέσα διαφορετικά από τα
συνηθισµένα.
β) Απορρίµµατα που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολόγοανατοµικά-µικροβιολογικά-αιµατολογικά εργαστήρια, από τµήµατα λοιµωδών νόσων κλπ, τα
οποία οδηγούνται υποχρεωτικά από αυτούς που τα παράγουν προς καύση σε ειδικούς κλίβανους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1-ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών Κανονισµός απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους δηµότες, όµως ιδιαίτερη ευθύνη για
την τήρηση των διατάξεών του έχουν.
5.1.1. Για τις ακατοίκητες ή κατοικηµένες Κατοικίες, τροχοβίλες ή τροχόσπιτα, οι ιδιοκτήτες
τους, και οι δύο σύζυγοι των οικογενειών και γενικότερα τα ενήλικα άτοµα που διαβιούν σε αυτές.
Για τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και οικιστικών συγκροτηµάτων, υπεύθυνοι
είναι οι διαχειριστές εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά η ευθύνη βαρύνει όλους ανεξαιρέτως τους
ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων και καταστηµάτων του κτιρίου.
5.1.2. Για τα Καταστήµατα-Επιχειρήσεις υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των
διατάξεων του παρόντος Κανονισµού κατά περίπτωση είναι:
•
Για τις προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους.
•
Για τις Ανώνυµες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων ή Εντεταλµένος
Σύµβουλος και ο Γενικός Διευθυντής ή όπως αλλιώς ορίζει το καταστατικό της Εταιρείας.
•
Για τις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης, τις Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες ο
διαχειριστής.
•
Για τους Συνεταιρισµούς ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.
•
Για τα Σωµατεία ο Πρόεδρος και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.
•
Για τις Κοινοπραξίες αποτελούµενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις
αποτελούν.
•
Για τις Κοινοπραξίες αποτελούµενες από νοµικά πρόσωπα, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των
νοµικών προσώπων που τις αποτελούν.
5.1.3. Για τα Γραφεία υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων είναι ο
ιδιοκτήτης, ο προϊστάµενος, ο νοµέας ή κάτοχος του γραφείου.
5.1.4. Οι διαχειριστές πολυκατοικιών και οι υπεύθυνοι καταστηµάτων ή γραφείων, µπορούν
να ορίζουν µε εξουσιοδότησή τους συγκεκριµένο πρόσωπο, που θα αναλάβει την τήρηση και
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος. Αντίγραφο του εγγράφου αυτού θα παραδίδεται
υποχρεωτικά στην Υπηρεσία Καθαριότητας.
5.1.5. Για τα Οικόπεδα και αγροτεµάχια υπεύθυνος είναι ο κύριος, νοµέας, ένοικος ή κάτοχος του
οικοπέδου-αγροτεµαχίου. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου και αγροτεµαχίου βρίσκεται
για µεγάλο χρονικό διάστηµα εκτός του τόπου ιδιοκτησίας του ακινήτου του, υποχρεούται να
αναθέσει µε εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο, την ευθύνη για την τήρηση και εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος Κανονισµού.
5.1.6. Για τους Κοινόχρηστους χώρους υπεύθυνος είναι γενικότερα ο Δήµος, που µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες του ελέγχει την τήρηση των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής. Υπεύθυνοι επίσης είναι
οι Πρόεδροι των Δηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποί οφείλουν να µεριµνούν και να
επιβλέπουν σε τοπικό επίπεδο, για την πιστή τήρηση και εφαρµογή του Κανονισµού, µέσα στις
κατοικηµένες περιοχές των Δηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων και Οικισµών (οδοί, πλατείες,
κοινόχρηστοι χώροι, αύλειοι χώροι Σχολείων, οικιών κλπ), αλλά και των πέριξ αυτών δηµοτικών
ορεινών εκτάσεων, ρεµάτων, ακτών, κλπ. Να ενηµερώνουν άµεσα τη Διεύθυνση Καθαριότητας
και τη Δηµοτική Αστυνοµία, για περιπτώσεις ρύπανσης, να συνεργάζονται για την αποκατάστασή
τους και να φροντίζουν όπου και όταν είναι εφικτό, µε ίδιους πόρους και µέσα για την καθαριότητα
του Περιβάλλοντός τους.
5.1.7. Για τις Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές µονάδες και εργαστήρια, υπεραγορές τροφίµων και
κέντρα διασκέδασης, ο υπεύθυνος ορίζεται µε απόφαση της διεύθυνσης της µονάδας, η οποία
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απόφαση κοινοποιείται και στο Δήµο. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί τέτοιο πρόσωπο, υπεύθυνοι
θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της µονάδας.
5.1.8. Υπεύθυνοι µεταφοράς και µεταφόρτωσης, θεωρούνται όσοι εκτελούν τις αντίστοιχες
εργασίες, οι οδηγοί, οι χειριστές µηχανηµάτων και γενικά ο οριζόµενος ως υπεύθυνος από τους
προαναφερόµενους επαγγελµατίες.
5.1.9. Για τις υπό ανέγερση οικοδοµές κατοικιών, γραφείων, καταστηµάτων και γενικότερων
οικοδοµικών εργασιών, υπεύθυνος θεωρείται το φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του
νοµικού προσώπου, στο όνοµα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδοµική άδεια. Ως
υπεύθυνοι των υπό εκτέλεση έως και την παραλαβή τους Δηµοσίων Έργων, θεωρούνται οι
αντίστοιχοι εργολάβοι.
5.1.10. Για τα κάθε είδους ιδιωτικά οχήµατα, υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των
διατάξεων του παρόντος Κανονισµού, είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του
νοµικού προσώπου, στο όνοµα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας του
οχήµατος. Για κάθε είδους οχήµατα του Δηµοσίου, υπεύθυνος είναι ο Προϊστάµενος του Γραφείου
Κίνησης και στην περίπτωση που δεν υπάρχει, ο Προϊστάµενος της αντίστοιχης υπηρεσίας, στην
οποία είναι χρεωµένο το όχηµα και από την οποία παίρνει εντολές κίνησης.
5.1.11. Οι υπεύθυνοι των προηγουµένων παραγράφων του ίδιου άρθρου, µπορούν να ορίσουν
µε έγγραφό τους συγκεκριµένο πρόσωπο, που συµβιώνει ή συνεργάζεται στον ίδιο χώρο και
αποδέχεται να αναλάβει την ευθύνη για την καθαριότητα, την τήρηση και εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος Κανονισµού. Για να ισχύει η παραπάνω µεταβίβαση της ευθύνης, πρέπει τόσο
εκείνος που αναθέτει, όσο και εκείνος που αποδέχεται την ανάθεση της συγκεκριµένης
υπευθυνότητας, να συνυπογράψουν το σχετικό έγγραφο ενώπιον του αρµοδίου Δηµοτικού
υπαλλήλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας ή ενώπιον της Αστυνοµικής Αρχής, να βεβαιωθεί
αρµοδίως η ηµεροχρονολογία, το περιεχόµενο του κειµένου και η γνησιότητα των
υπογραφών. Ακριβές αντίγραφο του παραπάνω θεωρηµένου εγγράφου, κατατίθεται
υποχρεωτικά και µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου στην Υπηρεσία Καθαριότητας.
5.1.12. Κάθε οικοδοµή (µονοκατοικία ή πολυκατοικία-συγκρότηµα, τροχοβίλα ή
τροχόσπιτο), οφείλει να διαθέτει κοινόχρηστο κάδο και κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο
για την τοποθέτησή του, ώστε να είναι προσβάσιµη η µεταφορά του από και προς το
απορριµµατοφόρο. Η χωρητικότητα του κοινόχρηστου αυτού κάδου, θα πρέπει να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες προσωρινής εναπόθεσης των απορριµµάτων όλων των ενοίκων-ιδιοκτητών κατοίκων
της οικοδοµής.
Σε περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η τοποθέτηση κοινόχρηστου κάδου, κάθε οικογένεια ή
µεµονωµένος ένοικος-ιδιοκτήτης, οφείλει να διαθέτει ατοµικό κάδο απορριµµάτων. Η
τοποθέτηση-συγκέντρωση όλων θα πρέπει επίσης να γίνεται σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο,
ώστε να είναι προσβάσιµη η µεταφορά τους από και προς το απορριµµατοφόρο και να µην
δηµιουργούνται οχλήσεις στους ενοίκους. Για τις νέες οικοδοµές ο σχεδιασµός του χώρου αυτού, θα
πρέπει να είναι προαπαιτούµενο για την έκδοση οικοδοµικής άδειας.
5.1.13. Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι, οι επαγγελµατίες και οι διερχόµενοι-επισκέπτες της
πόλης µας, όλοι οι φορείς του Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, οι Δηµόσιες Επιχειρήσεις και
Οργανισµοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν τον παρόντα Δηµοτικό
Κανονισµό Καθαριότητας
ΑΡΘΡΟ 2- ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
5.2.1. Η προσωρινή αποθήκευση των στερεών αποβλήτων γίνεται µε ευθύνη και δαπάνες του
κυρίου, νοµέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες Υγειονοµικές Διατάξεις ή τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού,
καθώς και µε τους όρους και περιορισµούς που θέτει ο παρών Κανονισµός.
5.2.2. Η συνολική διαχείριση των στερεών αποβλήτων γίνεται µε ευθύνη του Δήµου, ο
οποίος µπορεί να µη δέχεται.
a) Τη συλλογή και τη διάθεση στερεών αποβλήτων ειδικής φύσης, που λόγω της σύνθεσης, του
είδους ή της ποσότητας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για το έδαφος, τον αέρα και
το νερό, είναι
εκρηκτικά ή εύφλεκτα και γενικά επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία.
β) Στερεά απόβλητα παραγόµενα σε χώρους απρόσιτους και αποµακρυσµένους ή σε ποσότητες
τέτοιες ώστε να µην µπορεί ο Δήµος µε τις υπάρχουσες δυνατότητές του να ανταποκριθεί. Στις
περιπτώσεις αυτές η συλλογή, µεταφορά και διάθεσή τους γίνεται µε ευθύνη και δαπάνες του
κυρίου, νοµέα ή κατόχου του χώρου από όπου προέρχονται τα απόβλητα, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες Υγειονοµικές Διατάξεις ή τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού,
καθώς και µε τους όρους και περιορισµούς που θέτει ο παρών Κανονισµός.
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5.2.3. Σε περίπτωση που ο Δήµος δεν έχει τη δυνατότητα διαχείρισης, µπορεί µετά από σχετική
άδεια της Αποκεντρωµένης Διοίκησης (Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής-Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασµού), να την αναλάβει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, από
τις δραστηριότητες του οποίου προέρχονται τα στερεά απόβλητα.
5.2.4. Εάν διαπιστωθεί ότι από τις δραστηριότητες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων νοµικού ή
φυσικού προσώπου προκαλείται ρύπανση στο περιβάλλον, ο παραγωγός ή ο υπεύθυνος φορέας
υποχρεούται στη συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων που ρυπαίνουν και στην καταβολή
αποζηµίωσης στο Δήµο, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου. Σε
περίπτωση διαφωνίας για το ποσόν της αποζηµίωσης, αποφαίνεται η Αποκεντρωµένη Διοίκηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήµος υποχρεούται να τηρήσει τον παρόντα Κανονισµό, την γραπτή όπως προαναφέρθηκε
Συµφωνία-Κώδικα Συµπεριφοράς, η διαφύλαξη του κύρους της οποίας, επιτυγχάνεται µε την
αδιάλειπτη επικοινωνία Δήµου και Δηµοτών, την αλληλοενηµέρωση και έγκαιρη αντιµετώπιση κάθε
παραβατικής και αντικοινωνικής συµπεριφοράς από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του. Οι αποκλίνουσες
(Δήµου και Δηµοτών) από τους κανόνες του Κανονισµού συµπεριφορές, αποδιοργανώνουν κάθε
είδους ορθολογικό προγραµµατισµό και ανάπτυξη των παρεχόµενων υπηρεσιών από τη Δηµοτική
Αρχή. Επιφέρουν σηµαντικές απώλειες στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, καταστρέφουν
τον αστικό και άλλο εξοπλισµό, επιβάλλουν επί πλέον κόστη στο Δήµο και κατ΄ επέκταση στους
καταβάλλοντες τα δηµοτικά τέλη, δηλ. τους ίδιους τους Δηµότες.
Δια της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, ο Δήµος υποχρεούται και δεσµεύεται να
προβεί στην ορθολογική, µε απόλυτη συνέπεια και ευθύνη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, όπως
αποκοµιδής των απορριµµάτων, ανακύκλωσης και καθαρισµού των κοινόχρηστων χώρων. Να
βελτιώνει διαρκώς τις προσφερόµενες υπηρεσίες του σε Δηµότες, επισκέπτες και επαγγελµατίες που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του, να αναβαθµίζει τις εργασιακές συνθήκες του
απασχολούµενου στην Καθαριότητα προσωπικού του, να µεριµνά για την υγεία και ασφάλειά του.
Με βάση τα ανωτέρω, οι υποχρεώσεις του Δήµου, µε στόχο την ποιοτική βιωσιµότητα,
αποδοτικότητα, αποτελεσµατικότητα και οικονοµία, καθορίζονται ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι υποχρεώσεις-δεσµεύσεις του Δήµου απέναντι στους Δηµότες, κατοίκους, επαγγελµατίες και
επισκέπτες, που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισµό είναι οι εξής:
6.1.1. Η οργάνωση και επίβλεψη της περισυλλογής, αποκοµιδής, µεταφοράς και διάθεσης των
µη ογκωδών αστικών-δηµοτικών-οικιακών απορριµµάτων, όπως αυτά περιγράφονται
ανωτέρω, γίνεται µε γνώµονα τις ανάγκες της κάθε περιοχής (πληθυσµιακές, µορφολογικές,
εµπορικών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων κλπ) και βάσει του προγράµµατος που καταρτίζει η
Διεύθυνση Καθαριότητας. Η λειτουργία της Διεύθυνσης σε ετήσια βάση, γίνεται µε
κυλιόµενες βάρδιες καθ’ όλο το 24ώρο, επτά ηµέρες την εβδοµάδα, καθηµερινές, αργίες
και εξαιρέσιµες. Τα απορρίµµατα µεταφέρονται µε ειδικά αυτοκίνητα (απορριµµατοφόρα) του
Δήµου, στο χώρο υγειονοµικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.), στο χώρο διαλογής ή ανακύκλωσης ή και όπου
αλλού ορίσει η Δηµοτική Αρχή.
6.1.2. Για την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας, όλη
η επικράτεια του Δήµου, (Κέντρο, Περιφέρεια και Κοινότητες) είναι οριοθετηµένη σε τοµείς. Με
γνώµονα τις ανάγκες της κάθε περιοχής-τοµέα, γίνεται ο καθαρισµός και ευπρεπισµός του, η
οργάνωση και επίβλεψη της περισυλλογής, αποκοµιδής, µεταφοράς και διάθεσης των υλικών
ανακύκλωσης, των αστικών-δηµοτικών-οικιακών και ογκωδών απορριµµάτων, µε
κυλιόµενες βάρδιες καθ’ όλο το 24ώρο, επτά ηµέρες την εβδοµάδα, καθηµερινές, αργίες
και εξαιρέσιµες, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.
Αναλυτικά το Πρόγραµµα, το οποίο ο Δήµος διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει ανάλογα
µε τις τρέχουσες ανάγκες του, έχει ως εξής:
1. ΔΕΥΤΕΡΑ: Η αποκοµιδή των αστικών-δηµοτικών-οικιακών απορριµµάτων, γίνεται από την
ευρύτερη περιοχή του Κέντρου έως και τις οδούς Φαρµάκη, Φιλλίπου, Πλαστήρα. Από τα
Καταφυγιώτικα έως και την περιοχή γύρω από το Παλαιό Νοσοκοµείο. Από τον Μυλαύλακο και
το Βατάν. Από την ευρύτερη περιοχή του Δηµοτικού Πάρκου έως και την ευρύτερη περιοχή
του Εθνικού Σταδίου-Γηπέδου Πιερικού. Από τα Χηράδικα, τον Σιδηροδροµικό Σταθµό και τα
Ευαγγελικά. Από την ευρύτερη περιοχή της Παναγίας Σουµελά και τα Θρακιώτικα. Από την

12

ΑΔΑ: ΩΣΒΜΩΕΤ-3Ι5
Ολυµπιακή Ακτή, τα Γερµανικά, την Καλλιθέα και την Περίσταση. Από τις Κοινότητες Λόφος,
Ράχη, Φωτεινά, Ελατοχώρι, Μοσχοπόταµο, Μελιάδι, Λαγοράχη.
2. ΤΡΙΤΗ: Η αποκοµιδή των αστικών-δηµοτικών-οικιακών απορριµµάτων γίνεται από την
ευρύτερη περιοχή της Νότιας Περιφέρειας. Την περιοχή του Καπνικού Σταθµού και της Αγίας
Άννας. Περιφερειακά από την ΠΕΟ έως την επέκταση Μιαούλη. Από Ανδροµάχη έως επέκταση
Ευαγγελικών. Από τον Οικισµό της Χράνης, την ΠΕΟ έως την Νεοκαισάρεια. Από τη Καλλιθέα
έως την Παραλία και τον Κορινό. Από την Γανόχωρα, Άνω Άγιο Ιωάννη και Αρωνά. Από το
Νέο Κεραµίδι έως το Νέο Νοσοκοµείο, το Παλαιό Κεραµιδί έως τις Εργατικές Κατοικίες. Από
το Σβορώνο έως και το Πλατανόδασος. Από την Κάτω Μηλιά έως και τις Κορδέλες. Από την
Ρητίνη έως την Βρία. Από την Εξοχή, Τόξο, Καταλώνια, Έλαφο έως και τον Τρίλοφο.
3. ΤΕΤΑΡΤΗ: Η αποκοµιδή των αστικών-δηµοτικών-οικιακών απορριµµάτων γίνεται από την
ευρύτερη περιοχή του Κέντρου έως και τις οδούς Φαρµάκη, Φιλλίπου, Πλαστήρα. Από τα
Καταφυγιώτικα έως και την περιοχή γύρω από το Παλαιό Νοσοκοµείο. Από τον Μυλαύλακο και
το Βατάν. Από την ευρύτερη περιοχή του Δηµοτικού Πάρκου έως και την ευρύτερη περιοχή
του Εθνικού Σταδίου-Γηπέδου Πιερικού. Από τα Χηράδικα, τον Σιδηροδροµικό Σταθµό, την
περιοχή γύρω από την παλαιά Νοµαρχία και τα Ευαγγελικά. Από την ευρύτερη περιοχή της
Παναγίας Σουµελά και τα Θρακιώτικα. Από την Ολυµπιακή Ακτή, τα Γερµανικά, τα Ρώσικα,
την Καλλιθέα και την Περίσταση. Από τις Κοινότητες Μηλιά, Μ. Μηλιά και Μοσχοχώρι.
4. ΠΕΜΠΤΗ: Η αποκοµιδή των αστικών-δηµοτικών-οικιακών απορριµµάτων γίνεται από την
ευρύτερη περιοχή της Νότιας Περιφέρειας. Την περιοχή του Καπνικού Σταθµού και της Αγίας
Άννας. Περιφερειακά από την ΠΕΟ έως την επέκταση Μιαούλη και το Παλαιό Νοσοκοµείο. Από
τον Οικισµό της Χράνης, την ΠΕΟ έως τον Κάτω Άγιο Ιωάννη. Από τον Κορινό έως την Ν.
Τραπεζούντα, Σεβαστή και Κούκο. Από το Σβορώνο έως και το Πλατανόδασος. Από το Λόφο,
Ράχη έως και τα Φωτεινά. Από το Ελατοχώρι, Μοσχοπόταµο, Μελιάδι έως και την Λαγοράχη.
Από τη Καλλιθέα έως την Παραλία.
5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Η αποκοµιδή των αστικών-δηµοτικών-οικιακών απορριµµάτων γίνεται από
την ευρύτερη περιοχή του Κέντρου έως και τις οδούς Φαρµάκη, Φιλλίπου, Πλαστήρα. Από τα
Καταφυγιώτικα, Εργατικές Κατοικίες, Παλαιό Κεραµίδι. Από τον Μυλαύλακο και το Βατάν.
Από την ευρύτερη περιοχή του Δηµοτικού Πάρκου έως και την ευρύτερη περιοχή του
Εθνικού Σταδίου-Γηπέδου Πιερικού. Από τα Χηράδικα, τον Σιδηροδροµικό Σταθµό, την
περιοχή γύρω από την παλαιά Νοµαρχία και τα Ευαγγελικά. Από την ευρύτερη περιοχή της
Παναγίας Σουµελά και τα Θρακιώτικα. Από την Ολυµπιακή Ακτή, τα Γερµανικά, τα Ρώσικα,
την Καλλιθέα και την Περίσταση. Από τις Κοινότητες Πέτρα, Καρυές, Κ. Μηλιά, Ρητίνη, Βρία,
Εξοχή, Τόξο, Καταλώνια, Έλαφος, Τρίλοφος. Από Ανδροµάχη, επέκταση Ευαγγελικών,
Κορδέλες έως και τη ΔΕΥΑΚ. Από το Νέο και Παλαιό Κεραµίδι, από την Γανόχωρα, Άνω Άγιο
Ιωάννη, Αρωνά, Νέο Νοσοκοµείο.
6. ΣΑΒΒΑΤΟ: Η αποκοµιδή των αστικών-δηµοτικών-οικιακών απορριµµάτων γίνεται από το
Κέντρο, µετά το πέρας της Λαϊκής Αγοράς από τη 19Η Μαΐου, τον Σβορώνο, Κορινό, Μοσχοχώρι
και την Νεοκαισάρεια.
7. ΚΥΡΙΑΚΗ: Η αποκοµιδή των αστικών-δηµοτικών-οικιακών απορριµµάτων γίνεται από το
Κέντρο.
8. Σε πυκνοκατοικηµένες, µε µεγάλη κίνηση και τουριστικές περιοχές όπως της Αγίας Τριάδας, των
Αστικών και της Παραλίας, η αποκοµιδή γίνεται καθηµερινά τις νυχτερινές ώρες. Στην Περιοχή
του Κέντρου και συγκεκριµένα γύρω από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος,
όπου είναι τοποθετηµένοι οι ηµιβυθιζόµενοι κάδοι, η αποκοµιδή γίνεται µε το ειδικό
γερανοφόρο απορριµµατοφόρο όχηµα, καθηµερινά τις νυχτερινές ώρες.
6.1.3. Προκειµένου να διατηρείται η πόλη καθαρή, ο Δήµος υποχρεούται να προµηθεύεται και
να εγκαθιστά σε κατάλληλες αποστάσεις, καλαίσθητους και ανθεκτικούς κάδους προσωρινής
αποθήκευσης, υποδοχής ανακυκλώσιµων υλικών, εύχρηστα και ανάλογης χωρητικότητας δοχεία
µικροαπορριµµάτων, ειδικούς ηµιβυθιζόµενους και µη κάδους µηχανικής αποκοµιδής
υπολοίπων οικιακών-αστικών απορριµµάτων κλπ.
Η τοποθέτησή τους θα γίνεται µε γνώµονα την ευχερή χρήση τους, την άνετη πρόσβαση των
απορριµµατοφόρων και την κυκλοφορία πεζών, ΑΜΕΑ και οχηµάτων. Υποχρέωση επίσης του Δήµου
είναι να τους συντηρεί και να τους επισκευάζει, όταν πρόκειται για κοινόχρηστους και να
ενηµερώνει τους δηµότες για την ανάγκη καθαριότητας, συντήρησης ή αποκατάστασής τους,
όταν πρόκειται για ιδιόκτητους κάδους των δηµοτών.
6.1.4. Οφείλει επίσης να διατηρεί όλα τα προαναφερόµενα µέσα συλλογής απορριµµάτων
καθαρά, µε την αποκοµιδή του περιεχοµένου τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα, το πλύσιµο και
την απολύµανσή τους µε ειδικά ακίνδυνα για ανθρώπους, κατοικίδια και γενικότερα για το
περιβάλλον σκευάσµατα, όπως της απόσµησης των ηµιβυθιζόµενων και µη κάδων αστικών-
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οικιακών απορριµµάτων.
6.1.5. Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση ογκωδών δηµοτικών-αστικών απορριµµάτων
(επίπλων, άχρηστων οικιακών συσκευών, στρωµάτων κλπ), πραγµατοποιείται καθηµερινά ή το
αργότερο εντός πέντε (05) ηµερών, από την ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας και
εξυπηρέτησης των δηµοτών, της αρµόδιας Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήµου (τηλ. 11123,
2351033765, 2351032314, 2351029185), ή βάσει άλλου ειδικού προγράµµατος αποκοµιδής,
που καταρτίζεται όταν απαιτείται από την Διεύθυνση Καθαριότητας.
6.1.6. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενηµερωτικών εκστρατειών για τη µείωση των
δηµοτικών αποβλήτων, η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων ανακύκλωσης στους
ειδικούς για κάθε είδος υλικό κάδους, µε διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες µεθόδους,
όπως προβλέπεται από το Νόµο 2939/2001 για την «Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και
άλλων προϊόντων», για ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση πρώτων υλών σε όλη την έκταση του
Δήµου.
Συγκεκριµένα υπάρχει πρόγραµµα ανακύκλωσης συσκευασιών που αφορά την συλλογή, µεταφορά
και επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασιών από χαρτί, γυαλί, πλαστικό,
αλουµίνιο, σίδερο κλπ. Πρόγραµµα ανακύκλωσης Ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού
(ΑΗΗΕ), φωτιστικά είδη, λαµπτήρες, κουζίνες, ψυγεία, Η/Υ κλπ, ανακύκλωσης µπαταριών,
ελαστικών, ορυκτελαίων και αυτοκινήτων.
6.1.7. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων (οδών, πλατειών, αλσών, κοινόχρηστων χώρων,
των εσχαρών οµβρίων κλπ), γίνεται καθηµερινά, παράλληλα µε το προαναφερόµενο
πρόγραµµα αποκοµιδής, µε τα µικρά ευέλικτα απορριµµατοφόρα που συλλέγουν και
αποµακρύνουν απορρίµµατα
που εγκαταλείφθηκαν από τους δηµότες µετά το πέρας της
προγραµµατισµένης αποκοµιδής. Με την περισυλλογή και αποµάκρυνση σκουπιδιών και
µικροαπορριµµάτων, που βρίσκονται σκόρπια ή εντός των µέσων προσωρινής εναπόθεσης. Με τη
σάρωση (σκούπισµα) των χώρων µε σάρωθρο ή µε σκούπες και το πλύσιµό τους µε βυτία και
τους υπόγειους κρουνούς ή άλλο πρόσφορο µέσο και τρόπο. Η συχνότητα και οι µέθοδοι
καθαρισµού (σκούπισµα-πλύσιµο), ορίζονται από το Δήµο ανάλογα µε τις ανάγκες, τις δυνατότητες
και τα διαθέσιµα µέσα.
6.1.8. Κάθε µη αποτελεσµατική εργασία καθαρισµού των εξωτερικών χώρων, η οποία δεν θα
έχει εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές καθαριότητας, θα
επαναλαµβάνεται από το προσωπικό της καθαριότητας µέχρι το τέλος της εργάσιµης ηµέρας κατόπιν
εντολής του Διευθυντή ή του Τµηµατάρχη Καθαριότητας.
6.1.9. Η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, Ακτών, καναλιών, τάφρων και ρεµάτων θα
γίνεται σε συνεργασία µε το αρµόδιο Τµήµα Έργων Συντήρησης, Έργων Αυτεπιστασίας,
Διαχείρισης Μηχανηµάτων Έργων και Πολιτικής Προστασίας, της Τεχνικής Υπηρεσίας, το
οποίο και διαθέτει τα απαιτούµενα µηχανήµατα για τον καθαρισµό των συγκεκριµένων χώρων και
όταν απαιτείται µε τη µίσθωση αντίστοιχων ή ειδικής φύσεως µηχανηµάτων ιδιωτών.
6.1.10. Ο εντοπισµός και η περισυλλογή των αυτοκινήτων, οχηµάτων, σκαφών και
µηχανηµάτων γενικώς ή των µερών τους, ως άχρηστα ή εγκαταλελειµµένα στερεά
απόβλητα, γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του ΠΔ116/2004 (ΦΕΚ81/Α/05-03-2004).
6.1.11. Η ενηµέρωση του αρµόδιου Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
ή του υπεύθυνου συµβεβληµένου µε αυτό ιδιώτη, για την ύπαρξη σε κοινόχρηστους χώρους
(οδών, πλατειών κλπ) πτωµάτων ζώων, προκειµένου να επιληφθούν για την αποµάκρυνση, ταφή
ή άλλη κατά περίπτωση διάθεσή τους και τον καταλογισµό της σχετικής δαπάνης σε βάρος του
ιδιοκτήτη ή νοµέα του ζώου, εφόσον βέβαια αυτός εντοπισθεί.
6.1.12. Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε επείγουσες επεµβάσεις και σε έκτακτες
ανάγκες ατυχηµάτων σε δρόµους, πλατείες, άλση, όπως ανατροπές φορτηγών µε ταυτόχρονη
εκκένωση του φορτίου τους, ύπαρξη λαδιών ή άλλων αντικειµένων. Η επέµβαση της υπηρεσίας
επιβάλλεται να είναι άµεση και ή δυνατόν στον ελαχιστότατο χρόνο µετά την ειδοποίηση για το
ατύχηµα, προς αποφυγή νέων ατυχηµάτων. Επίσης αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή υπαιτιότητα
τρίτων, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελιών, έχει διαπιστωθεί η ρύπανση κάποιας περιοχής ή
οδών, η υπηρεσία οφείλει άµεσα να προβεί στον καθαρισµό τους και τον καταλογισµό της σχετικής
δαπάνης στους υπεύθυνους της ρύπανσης, όπως και στις περιπτώσεις εκκένωσης φορτίων από
αµέλεια.
6.1.13. Η καθαριότητα των λαϊκών αγορών, η οποία θα πρέπει να συντελείται εντός τριών (03)
ωρών από το πέρας της λειτουργίας τους, µε την αποκοµιδή των απορριµµάτων, την σάρωση, το
πλύσιµο του χώρου και η παράδοσή του στην πρότερη κατάσταση.
6.1.14. Η λήψη έκτακτων µέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω
καιρικών συνθηκών, έκτακτων περιστατικών και τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
6.1.15. Η προληπτική συντήρηση όλου του εξοπλισµού, που αφορά τη διαχείριση των
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απορριµµάτων βάσει ετήσιου προγράµµατος, στόχος του οποίου θα είναι η εξοικονόµηση πόρων, η
καθαριότητα, η προστασία του περιβάλλοντος και η ελαχιστοποίηση της όχλησης των δηµοτών.
6.1.16. Η ενηµέρωση των δηµοτών για τα προγράµµατα και τα δροµολόγια των οχηµάτων
αποκοµιδής απορριµµάτων και τις τυχόν αλλαγές τους, τα προγράµµατα και δροµολόγια των λοιπών
µέσων για τις ώρες σάρωσης και πλύσης των οδών και κοινόχρηστων χώρων. Επίσης σε περιπτώσεις
ανωτέρας βίας, έκτακτων µέτρων, δηµόσιας τάξης, διακοπής της λειτουργίας των ΧΥΤΑ κλπ. Ο
Δήµος µπορεί µετά από ενηµέρωση των δηµοτών να τροποποιεί τοπικά ή συνολικά ή ακόµη και να
διακόπτει τα προγράµµατα αποκοµιδής, για όσο χρονικό διάστηµα απαιτηθεί να αρθούν τα έκτακτα
µέτρα ή να επαναλειτουργήσουν οι ΧΥΤΑ.
6.1.17. Η ενηµέρωση των δηµοτών µε ειδικά φυλλάδια, ανακοινώσεις και διαφηµιστικά
µηνύµατα για τα προγράµµατα ανακύκλωσης.
6.1.18. Η γνωστοποίηση του παρόντος Κανονισµού, όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Ν.
3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α 114/8.6.2006 (Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων).
6.1.19. Η φροντίδα για την προστασία της δηµόσιας υγείας σε όλες τις φάσεις της διαχείρισης
των απορριµµάτων. Η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων στην
καθαριότητα, µε την λήψη όλων των απαραίτητων προληπτικών και τεχνικών µέτρων, όπως η
ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, προγραµµάτων κατάρτισης,
εµβολιασµών, την παροχή των ατοµικών µέσων προστασίας και του γάλακτος.
6.1.20. Η εποπτεία της Αντιδηµαρχίας, της Διεύθυνσης και του αντίστοιχου Τµήµατος
Καθαριότητας, για την τήρηση ή µη των ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην
καθαριότητα, όπως
• Η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
• Η χρησιµοποίηση των ατοµικών µέσων προστασίας
• Η διατήρηση των διατάξεων και µηχανισµών ασφαλείας
• Η παρακολούθηση των σχετικών σεµιναρίων σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας
6.1.21.
Επί πλέον ο Δήµος
• Συµµετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων
• Ιδρύει και χρησιµοποιεί δίκτυα σταθµών µεταφόρτωσης.
• Ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων.
• Προµηθεύεται και χρησιµοποιεί σύγχρονο εξοπλισµό.
• Χρησιµοποιεί τις Βέλτιστες Διαθέσιµες Τεχνικές, λαµβάνοντας υπόψη την Τεχνολογική
Εφαρµοσιµότητα και την Οικονοµική Βιωσιµότητα.
• Αναπτύσσει ολοκληρωµένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας
αντιµετώπισης των προβληµάτων.
• Συµβάλλει στην συνεχή και επιστηµονικά τεκµηριωµένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού.
• Ενισχύει την περιβαλλοντική αγωγή, µε έµφαση στα παιδιά και στους νέους και συνεργάζεται µε
εθελοντικές οµάδες και µη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.
ΑΡΘΡΟ 2-ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
6.2.1. Όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 69728/824 µε τον τίτλο «Μέτρα και όροι
για την διαχείριση στερεών αποβλήτων» (Φ.Ε.Κ. Β 358/1996) και την ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ
1909/Β/22-10-2003), «ο Δήµος µπορεί να µη δέχεται δηµοτικά απόβλητα, εκτός από τα
οικιακά, αν λόγω της σύνθεσης της ποιότητας ή της ποσότητας τους, δεν είναι δυνατή η
αποκοµιδή, η συλλογή και η διάθεση τους µε τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των
υπηρεσιών καθαριότητας».
6.2.2. Ο Δήµος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκοµιδή των ειδικών απορριµµάτωναποβλήτων και όσων χαρακτηρίζονται τοξικά-επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές υγειονοµικές
διατάξεις όπως:
• Ραδιενεργά απόβλητα
• Εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες.
• Απόβλητα προερχόµενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση µεταλλευτικών πόρων.
• Απόβλητα προερχόµενα από εκµετάλλευση λατοµείων.
• Γεωργικά απόβλητα προερχόµενα από κατάλοιπα ζωϊκού κεφαλαίου ή από χρήση γεωργικών
φαρµάκων, λιπασµάτων, εντοµοκτόνων κ.α.
• Υγρά απόβλητα σε δίκτυα αποχετεύσεων.
• Υγρά καταλυτών αυτοκινήτων
6.2.3. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ο Δήµος δεν υποχρεούται στην αποµάκρυνση των
µπαζών και λοιπών οικοδοµικών υλικών, που προέρχονται από οποιεσδήποτε οικοδοµικές
εργασίες (ανακαίνισης, επισκευής, κατεδάφισης κλπ.). Υποχρεούται όµως να συνάψει
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σύµβαση µε αδειοδοτηµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, για την συλλογή και
διαχείριση υλικών που προέρχονται από οικείες εργασίες. Επίσης οφείλει να ενηµερώνει τους
δηµότες για την ύπαρξη στην περιοχή ευθύνης του αδειοδοτηµένου συστήµατος, στο οποίο
οφείλουν να απευθύνονται για τη συλλογή µπαζών και εν γένει οικοδοµικών υλικών.
6.2.4. Ο Δήµος δεν υποχρεούται για τη συλλογή, διαχείριση και τελική διάθεση υλικών Αµιάντου.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, για την ορθολογική διαχείριση και τελική διάθεσή του, οι
πάσης φύσεως υπεύθυνοι αντίστοιχων εργασιών, οφείλουν πριν την έναρξή τους να καταρτίζουν
σχέδιο εργασίας και να λαµβάνουν όλα τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε εφαρµογή των διατάξεων
του ΠΔ 212/2006 (ΦΕΚ212/Α/09-10-2006) και της οδηγίας 2003/18/ΕΚ. Τα υλικά αµιάντου θα
πρέπει να αφαιρούνται από κτήρια και εγκαταστάσεις υπό ελεγχόµενες συνθήκες, να ελέγχονται, να
αποθηκεύονται και να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα
6.2.5. Ο Δήµος δεν υποχρεούται επίσης στην αποκοµιδή οποιωνδήποτε στερεών αποβλήτων,
όταν αυτά παράγονται σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να µην είναι σε θέση µε τις υπάρχουσες
δυνατότητες του να ανταποκριθεί στις εργασίες αποκοµιδής ή διάθεσης ή όταν αυτά παράγονται σε
χώρους απρόσιτους και αποµακρυσµένους, όπως µεταφορά ογκωδών και βαρέων οχηµάτων ή
µηχανηµάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους
χώρους κλπ.
6.2.6.Ο Δήµος δεν ευθύνεται για τον καθαρισµό του αποχετευτικού δικτύου και του
δικτύου των οµβρίων, για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων που εκχύνονται σε δίκτυα
αποχετεύσεων, στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες και για τα αέρια απόβλητα που εκπέµπονται
στην ατµόσφαιρα.
6.2.7. Ο Δήµος δεν υποχρεούται στον καθαρισµό σταθµών και γραµµών, που βρίσκονται σε
στεγασµένους ή περιφραγµένους χώρους, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα, νοµή και
κατοχή, σε δηµόσιους φορείς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς όπως ΟΣΕ, Αστικά ή Υπεραστικά
ΚΤΕΛ κλπ.
6.2.8. Ο Δήµος δεν υποχρεούται στον καθαρισµό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών
που βρίσκονται σε στεγασµένους ή µη και περιφραγµένους χώρους, οι οποίοι ανήκουν
κατά κυριότητα, νοµή ή κατοχή σε φυσικά πρόσωπα, ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς.
6.2.9. Ο Δήµος δεν υποχρεούται να αποκοµίζει τα απορρίµµατα που παράγουν ιδιωτικοί
φορείς, οι οποίοι πραγµατοποιούν εκδηλώσεις ή µισθώνουν χώρους, που ανήκουν σε φορείς
απαλλασσόµενους της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Η ευθύνη ανήκει στους διοργανωτές, οι
οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που τους διατίθενται καθαρούς κατά τη διάρκεια και το
πέρας των εκδηλώσεων και να τους παραδίδουν σε κοινή χρήση όπως τους παρέλαβαν. Σε
περίπτωση αδυναµίας, οι υπεύθυνοι πρέπει να συσκευάζουν τα απορρίµµατα κατάλληλα και να τα
τοποθετούν σε σηµεία που θα τους υποδείξει η Υπηρεσία. Επίσης στην περίπτωση που διαπιστωθεί
ότι, οι φορείς παρέχουν προς χρήση ή εκµετάλλευση τα ακίνητά τους σε υπόχρεους
καταβολής τελών ιδιώτες, ο Δήµος δικαιούται να βεβαιώνει ανάλογα ανταποδοτικά τέλη σε βάρος
των ενοικιαστών ή χρηστών του χώρου.
6.2.10. Η καθαριότητα των δηµοσίων και δηµοτικών χώρων, που χρησιµοποιούνται από
διάφορους φορείς για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι
οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους παραχωρούµενους χώρους καθαρούς κατά την διάρκεια των
εκδηλώσεων και µετά το πέρας αυτών να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, στην κατάσταση που
τους παρέλαβαν. Ο Δήµος αναλαµβάνει την αποκοµιδή των απορριµµάτων µετά το πέρας
των εκδηλώσεων, µόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών µε την αρµόδια
Διεύθυνση Καθαριότητας. Σε κάθε περίπτωση, τα απορρίµµατα, πρέπει να αποθηκεύονται
προσωρινά σε µέσα µηχανικής αποκοµιδής ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα
τοποθετούν σε σηµεία που υποδεικνύει η αρµόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.
6.2.11. Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, τα αγάλµατα, τα µνηµεία και κάθε
χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο, που προστατεύεται από την κείµενη νοµοθεσία για το φυσικό
κάλος ή την ιστορική του αξία, πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση ή καταστροφή τους
µε οποιοδήποτε τρόπο και µέσον, όπως και των λοιπών δηµόσιων χώρων και κτιρίων, αποτελεί
παράβαση του παρόντος Κανονισµού και επισύρει σε βάρος του παραβάτη, χρηµατικό πρόστιµο
ανάλογα µε την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση
υποτροπής, ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες
αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν µετά την αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από την
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.
6.2.12. Ο αστικός εξοπλισµός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισµού, στέγαστρα
στάσεων λεωφορείων, κάδοι, συµπιεστές, καλάθια και λοιπά µέσα προσωρινής αποθήκευσης
απορριµµάτων, πινακίδες κ.τ.λ.) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται στο
λειτουργικό σκοπό του και να µην αποτελεί εστία µόλυνσης ή αισθητικής υποβάθµισης της πόλης. Η
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ρύπανση ή καταστροφή των στοιχείων του αστικού εξοπλισµού της πόλης αποτελεί
παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο ανάλογα µε την έκταση της
ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος
του παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν µετά την
αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
7.1.1. Οι Δηµότες οφείλουν να διευκολύνουν το έργο των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήµου,
να υπακούν στις σχετικές εντολές και υποδείξεις, να ενηµερώνουν την Υπηρεσία εγκαίρως για
οποιοδήποτε σχετικό πρόβληµα υποπέσει στην αντίληψή τους.
7.1.2. Στις περιπτώσεις που ο Δήµος προωθεί προγράµµατα µείωσης ποσοτήτων ή
αξιοποίησης των απορριµµάτων, οι Δηµότες έχουν την υποχρέωση να συµµετέχουν και να
υποβοηθούν στην υλοποίησή τους.
ΑΡΘΡΟ 2-ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
7.2.1. Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» συνιστά κατευθυντήρια αρχή σε Ευρωπαϊκό αλλά και σε
εθνικό επίπεδο. Από την κείµενη νοµοθεσία που αφορά την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων,
Ν.2939/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.3854/2010, απορρέει ρητά η υποχρέωση του
παραγωγού/διαχειριστή συσκευασιών και λοιπών προϊόντων, να οργανώσει την επαναχρησιµοποίηση
τους ή των συστατικών τους, καθώς και τη διαχείριση των αποβλήτων ήτοι συλλογή, µεταφορά,
αποθήκευση, ανάκτηση, µε την οργάνωση ή συµµετοχή σε συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης.
7.2.2. Τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης είναι φορείς εγκεκριµένοι από τον Ελληνικό
Οργανισµό Ανακύκλωσης, ΝΠΙΔ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύεται από τον ΥΠΕΚΑ.
Εγκεκριµένα συστήµατα υπάρχουν για τις ακόλουθες κατηγορίες δηµοτικών απορριµµάτων.
• Συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών
• Οχήµατα στο τέλος κύκλου ζωής
• Μεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων.
• Απόβλητα λιπαντικών ελαίων.
• Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.
• Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού
• Απόβλητα Εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων
7.2.3. Ο Δήµος Κατερίνης σύµφωνα µε το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, υποχρεούται αυτοτελώς ή και
σε συνεργασία µε άλλους φορείς να καταρτίζει, να προωθεί, να εφαρµόζει και να υλοποιεί
προγράµµατα ανακύκλωσης, επαναχρησιµοποίησης ή ανάκτησης υλικών και διαλογής
χαρτιού, γυαλιού, αλουµινίου, πλαστικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών κλπ. Με
την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των ανακυκλώσιµων απορριµµάτων, η συλλογή των
οποίων εντάσσεται στο καθηµερινό πρόγραµµά του, 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 προαναφεροµένων στόχων.
7.2.4. Για την καλύτερη υλοποίηση αυτών των προγραµµάτων, υποχρεούται να ενηµερώνει, να
ευαισθητοποιεί και να ενεργοποιεί τους πολίτες, οι οποίοι µε την σειρά τους είναι υποχρεωµένοι να
συµµετάσχουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
7.2.5. Να µην αναµειγνύουν αλλά να διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιµα από τα συνηθισµένα
απορρίµµατα.
7.2.6. Να µην τοποθετούν µέσα στους κάδους ανακύκλωσης οτιδήποτε πέρα από τα ανακυκλώσιµα
υλικά, τα οποία θα πρέπει να είναι καθαρά, όπως οι περιέκτες τροφίµων και ποτών, διάφορα
ανακυκλώσιµα δοχεία τα οποία πρέπει να είναι άδεια, ώστε να µην ρυπαίνουν τα υπόλοιπα
ανακυκλώσιµα υλικά και τους κάδους ανακύκλωσης.
7.2.7. Ειδικά για επιχειρήσεις που παράγουν µεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιµων υλικών, όπως
υπεραγορές, αναψυκτήρια κλπ, το Δηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να ορίσει ειδικούς όρους και
υποχρεώσεις για τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα ανακύκλωσης.
7.2.8. Τα ανακυκλώσιµα υλικά πρέπει να είναι πολύ καλά συσκευασµένα, συµπιεσµένα και δεµένα,
ώστε να καταλαµβάνουν τον ελάχιστο δυνατό όγκο, να προκαλούν την µικρότερη δυνατή αισθητική
όχληση, να µην διασκορπίζονται, να µην παρεµποδίζουν την κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και
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γίνονται αιτία ατυχηµάτων.
7.2.9. Τα υλικά συσκευασίας εµπορευµάτων ή ανακυκλώσιµα υλικά µε οποιαδήποτε συσκευασία,
απαγορεύεται να τοποθετούνται µέσα στους κάδους µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων
(ηµιβυθιζόµενων και µη), καθώς λόγω του µεγάλου όγκου τους περιορίζουν την χωρητικότητα των
κάδων και προκαλούν ακόµη και την καταστροφή τους. Θα πρέπει να συλλέγονται µόνο στους
κάδους ανακύκλωσης, αφού προηγουµένως έχει ελαχιστοποιηθεί ο όγκος τους δια της συµπιέσεως,
περιδέσεως ή άλλου πρόσφορου και αποτελεσµατικού τρόπου.
7.2.10. Τα προαναφερόµενα ανακυκλώσιµα υλικά, θα πρέπει να εκτίθενται για αποκοµιδή, µόνο
µετά τη λήξη του πρωινού ή απογευµατινού ωραρίου λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων της
τοπικής αγοράς. Σε περιπτώσεις ύπαρξης µεγάλων ποσοτήτων χαρτιού ή χαρτοκιβωτίων, θα πρέπει
οι δηµότες να επικοινωνούν τηλεφωνικά µε το Δήµο στα εξής τηλέφωνα: 11123, 2351033765,
2351029185, 2351033765.
7.2.11. Για την ανακύκλωση χαρτιού, αλουµινίου, γυαλιού, πλαστικού, οι δηµότες µπορούν
τοποθετούν τα άχρηστα χαρτικά στους µπλε κάδους, που είναι τοποθετηµένοι σε διάφορα σηµεία της
πόλης.
7.2.12. Τα δηµοτικά απόβλητα, όπως οχήµατα, ελαστικά, καταλύτες αυτοκινήτων, χρησιµοποιηµένα
ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά
εκσκαφών κλπ, απαγορεύεται να ρίχνονται σε δηµοτικούς κάδους. Είναι υποχρέωση των υπευθύνων
να µεριµνούν για τη συλλογή, µεταφορά και ανακύκλωσή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.2939/2001 και τη γνωστοποίηση από το Δήµο, ότι έχει συµβληθεί, εφόσον έχει συµβληθεί, µε
το αντίστοιχο σύστηµα διαχείρισης.
7.2.13. Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήµου Κατερίνης, στο καθηµερινό πρόγραµµά της, αλλά
και ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση µε τους δηµότες, έχει εντάξει και την ανακύκλωση παλαιών
ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, φωτοτυπικών, µηχανήµατων φαξ κ.λ.π.
ΑΡΘΡΟ 3-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗ ΟΓΚΩΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, οι υπεύθυνοι καθαριότητας όπως και όλοι
ανεξαιρέτως οι Δηµότες υποχρεούνται:
7.3.1. Να γνωρίζουν και να τηρούν το πρόγραµµα (ηµέρα και ώρα) αποκοµιδής απορριµµάτων, που
ο Δήµος έχει καταρτήσει για την γειτονιά τους.
7.3.2. Την ηµέρα διέλευσης του απορριµµατοφόρου, οφείλουν να έχουν συσκευασµένα και
καλά κλεισµένα τα απορρίµµατά τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους
εγκαίρως και πριν την ώρα διέλευσης του απορριµµατοφόρου, να έχουν τοποθετήσει µέσα στους
κάδους µηχανικής αποκοµιδής, ιδιόκτητους και µη, που ο Δήµος έχει διαθέσει ή τοποθετήσει στο
δρόµο τους, κατόπιν δίκαιας τοποθέτησης και εναλλαγής των θέσεων κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα.
7.3.3. Να
γνωρίζουν
ότι
σε περιοχές που εφαρµόζεται πρόγραµµα µηχανικής αποκοµιδής
απορριµµάτων, οι παντός είδους κάδοι,
οι συµπιεστές και κάθε άλλο µέσω προσωρινής
αποθήκευσης απορριµµάτων, τοποθετούνται σε καθορισµένες θέσεις, σύµφωνα µε την υφιστάµενη
µελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, η οποία είναι και η µόνη αρµόδια για τον καθορισµό και τον
επανακαθορισµό των µονίµων ή προσωρινών θέσεων, λαµβάνοντας πάντα
υπόψη τις
ιδιαιτερότητες ή ιδιοµορφίες της κάθε περιοχής όπως:
1. Εάν υπάρχει στροφή ή στάση λεωφορείου.
2. Εάν υπάρχουν σηµεία που δεν µπορεί να διασφαλιστεί η στατικότητα-ισορροπία του κάδου,
όπως ανηφόρες-κατηφόρες.
3. Εάν
υπάρχει στενότητα
δρόµου.
4. Εάν υπάρχουν φρεάτια οµβρίων.
5. Εάν υπάρχουν φωτεινοί σηµατοδότες.
6. Εάν υπάρχουν ειδικές θέσεις παρκαρίσµατος κλπ.
7.3.4. Κάθε παρεµπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών µέσων,
µετακίνησης των κάδων µηχανικής αποκοµιδής και µικροαπορριµµάτων, η αυθαίρετη αφαίρεση
προστατευτικών «Π», καθώς και εσκεµµένη φθορά των παραπάνω µέσων, αποτελεί παράβαση που
επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
7.3.5. Κάθε επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφηµιστικών αφισών και η αναγραφή συνθηµάτων σε
κάδους µηχανικής αποκοµιδής, αποτελεί παράβαση που επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό
πρόστιµο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
7.3.6. Για λόγους διασφάλισης της δηµόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και
υπεράσπισης της αισθητικής της πόλης απαγορεύεται:
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α) Η τοποθέτηση απορριµµάτων χωρίς την απαιτούµενη κατάλληλη συσκευασία.
β) Η τοποθέτηση εντός των κάδων µαγειρικών ή µηχανικών ελαίων.
γ) Η ρίψη µαγειρικών ή µηχανικών ελαίων επί του οδοστρώµατος, των πεζοδροµίων ή άλλων
κοινόχρηστων χώρων. Τα µαγειρικά ή µηχανικά έλαια επιβάλλεται να παραδίδονται σε εγκεκριµένα
συστήµατα ανακύκλωσης.
7.3.7. Απαγορεύεται η τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από τους κάδους ιµηχανικής αποκοµιδής
ιδιόκτητους και κοινόχρηστους ή άλλων µέσων προσωρινής αποθήκευσης.
7.3.8. Απαγορεύεται η τοποθέτηση απορριµµάτων µε ή χωρίς κάδο, έξω από ξένη ιδιοκτησία, το
κρέµασµά τους σε δένδρα κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, όπως και ρίψη τους στο δρόµο ή το
πεζοδρόµιο από οποιοδήποτε ύψος.
7.3.9. Απαγορεύεται η έκθεση απορριµµάτων, έστω και µε τη σωστή συσκευασία που περιγράφεται
στις προηγούµενες παραγράφους, µέσα σε οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους, που δεν είναι άµεσα
ορατοί ή προσβάσιµοι από τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
7.3.10. Στις περιοχές όπου υπάρχουν κάδοι µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων, τα εσωτερικά µη
ογκώδη απορρίµµατα µε ή χωρίς συσκευασία (εκτός των χαρτοκιβωτίων και λοιπών υλικών
συσκευασίας), πρέπει να τοποθετούνται µόνο µέσα στον πλησιέστερο προς την ιδιοκτησία που τα
παράγει κάδο.
7.3.11. Οι σακούλες απορριµµάτων πρέπει να τοποθετούνται µέσα στους κάδους µε τρόπο που να
επιτρέπει στο καπάκι του κάδου να ξανακλείνει οµαλά µετά τη χρήση. Όταν κάποιος κάδος
µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων γεµίσει και δεν µπορεί να δεχθεί άλλες ποσότητες
απορριµµάτων, τότε οι σακούλες των απορριµµάτων που δεν χωρούν πλέον σ' αυτόν, δεν πρέπει να
εγκαταλείπονται στο πεζοδρόµιο ή το οδόστρωµα, δίπλα ή έξω από τον κάδο, αλλά να µεταφέρονται
και να φυλάσσονται σε κατάλληλους χώρους, όπου δεν δηµιουργούνται προβλήµατα σε γειτονικές
κατοικίες και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κατοικίδια ζώα (π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια,
αποθηκευτικοί χώροι).
7.3.12. Οι δηµότες υποχρεούνται επίσης να αναφέρουν στη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Καθαριότητας, τυχόν απώλεια, ζηµιά η κλοπή του κάδου
που χρησιµοποιούν, τον οποίο η
Υπηρεσία οφείλει να αντικαταστήσει.
7.3.13. Να
µην επιτρέπουν τη
ρίψη
αναµένων τσιγάρων, µπάζων και γενικώς επικίνδυνων
υλικών στους ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους κάδους απορριµµάτων.
7.3.14. Σε περιοχές που δεν εφαρµόζεται πρόγραµµα µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων, τα
προς αποκοµιδή απορρίµµατα πρέπει να εναποτίθενται στις προκαθορισµένες από τη Διεύθυνση
θέσεις, καλά συσκευασµένα σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, ώστε να αποκλείεται η διαρροή του
περιεχοµένου τους. Να τους τοποθετούν µπροστά από την κατοικία ή την επιχείρησή τους, το πολύ
µία ώρα πριν από τη διέλευση του απορριµµατοφόρου του Δήµου.
7.3.15. Οι υπεύθυνοι των επαγγελµατικών στεγών και των
κατοικιών στις οποίες διαµένουν
περισσότερα των τριών ατόµων ή
περισσότερες από µία οικογένειες, εντός δύο µηνών από
την
ψήφιση του
παρόντος
Κανονισµού,
οφείλουν εφόσον δεν διαθέτουν, να
εγκαταστήσουν ειδικούς ιδιόκτητους κάδους υποδοχής σάκων απορριµµάτων.
Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατάλληλα και ασφαλώς τοποθετηµένοι ώστε να µην εµποδίζεται η
κυκλοφορία ή να είναι τοποθετηµένοι εντός του ιδιόκτητου
αύλειου χώρου των κατοικιών, ως
την
ηµέρα
και ώρα
της
αποκοµιδής των απορριµµάτων από τα συνεργεία του Δήµου. Η
χωρητικότητά τους να είναι επαρκής για τις ανάγκες των οικογενειών και επαγγελµατιών που θα
εξυπηρετούν. Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαροί χωρίς κατάλοιπα απορριµµάτων.
Η µη τοποθέτηση των ιδιόκτητων κάδων µετά το
πέρας της δίµηνης προθεσµίας και η µη
συµµόρφωση
στις
σχετικές διατάξεις,
µετά και
από γραπτή προειδοποίηση του Δήµου,
επισύρει την επιβολή προστίµου και νέα διορία ενός µηνός για τη συµµόρφωση των παραβατών. Η
µη συµµόρφωσή τους
και στη
νέα διορία
επισύρει εκ νέου πρόστιµο, ενώ ταυτόχρονα ο
Δήµος
αυτεπαγγέλτως προβαίνει
στην
προµήθεια και τοποθέτηση κάδου, το σύνολο της
δαπάνης του οποίου βεβαιώνεται σε βάρος των παραβατών.
7.3.16. Οι υπεύθυνοι µε κάθε τρόπο να διευκολύνουν και να µην
παρεµποδίζουν την πρόσβαση
των οχηµάτων συλλογής στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης την ηµέρα της αποκοµιδής. Όταν η
όχληση για την µετακίνηση και άδειασµα του κάδου προέρχεται από στάθµευση αυτοκινήτου,
επιβάλλεται πρόστιµο που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
7.3.17. Για
τον
καθαρισµό
των πεζοδροµίων και
των κοινόχρηστων χώρων
των
µονοκατοικιών, πολυκατοικιών, καταστηµάτων, κλπ, θα πρέπει οι υπεύθυνοι να
εφοδιάζονται
µε τα απαραίτητα σύνεργα καθαριότητας και µε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους, για τη συλλογή
απορριµµάτων και την ασφαλή τοποθέτησή τους στους κάδους. Δεν επιτρέπεται τα
απορρίµµατα
αυτά να συσσωρεύονται ή να διασκορπίζονται στο πεζοδρόµιο, στο ρείθρο
ή το
κατάστρωµα
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του δρόµου.
7.3.18. Για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χονδρεµπορικών επιχειρήσεων, super
market, εµπορικά καταστήµατα κ.α. που παράγουν µεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων εκτός των
ανακυκλώσιµων, των οποίων είναι δυνατή η συµπίεση, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έχουν
προηγουµένως ελαχιστοποιήσει µε συµπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο (περίδεση κ.λ.π.), τον όγκο
των κάθε είδους απορριµµάτων που εναποθέτουν προς αποκοµιδή, µόνο εντός των κάδων
συµβατικών ή ηµιβυθιζόµενων µηχανικής αποκοµιδής και όχι εκτός ή πέριξ αυτών. Εάν στην περιοχή
δεν εφαρµόζεται µηχανική αποκοµιδή ή ο όγκος των απορριµµάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των
προσωρινών µέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται σε συνεννόηση µε την αρµόδια Διεύθυνση
Καθαριότητας, να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα µε την διαδικασία που προβλέπεται σε αυτές τις
περιπτώσεις.
7.3.19. Οι έµποροι και µικροπωλητές που ασκούν εµπόριο σε αγορές, λαϊκές αγορές ή κυλικεία,
όπου παράγονται κάθε µορφής απορρίµµατα από την επιτόπια κατανάλωση των προσφεροµένων
ειδών (καφέ, αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κλπ), υποχρεούνται να διατηρούν τον περιβάλλοντα
χώρο τους καθαρό και να αποθηκεύουν τα απορρίµµατά τους, σε ανθεκτικούς σάκους στα όρια
µίσθωσης ή άσκησης της δραστηριότητάς τους. Να τοποθετούν επαρκή
δοχείων απορριµµάτων,
τα οποία θα αδειάζουν τακτικά και θα διατηρούνται καθαρά. Μετά το πέρας των εργασιών τους,
οφείλουν να αποµακρύνουν τα σύνεργά τους και να µεταφέρουν τους σάκους στους κάδους
προσωρινής αποθήκευσης του Δήµου. Οι στάσιµοι µικροπωλητές υποχρεούνται να διατηρούν τους
χώρους εγκατάστασής τους καθαρούς καθ΄ όλη τη διάρκεια της ηµέρας.
7.3.20. Ιδιώτες ή επιχειρήσεις καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, όπου παρατηρείται
µεγάλη παραγωγή κάθε µορφής απορριµµάτων, που διατηρούν δικά τους µέσα προσωρινής
αποθήκευσης απορριµµάτων (κάδους, συµπιεστές, καλάθια κ.λ.π.), τα οποία βρίσκονται σε
κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να
προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων.
7.3.21. Τα απορρίµµατα από την κουζίνα εστιατορίων, µαγειρείων, καφενείων, ουζερί,
ψητοπωλείων, fast food ή κάθε άλλης εκµετάλλευσης δηµοσίου ή ιδιωτικού φορέα, που ασκεί
δραστηριότητα εστίασης και σίτισης, πριν τοποθετηθούν στους παραπάνω σάκους, πρέπει να έχουν
στραγγιστεί επιµελώς, να έχουν συσκευασθεί σε ειδικούς και καλά
κλειστούς σάκους, για ευπαθή
και δύσοσµα απόβλητα, υπολείµµατα τροφών, κόκαλα κλπ. Θα πρέπει η µεταφορά και τοποθέτησή
τους στους κάδους, να γίνεται µε κάθε πρόσφορο µέσον και την απαιτούµενη προσοχή, ώστε να µην
προκαλείται ρύπανση των οδών, πλατειών, πλακόστρωτων κλπ, από την αποστράγγιση των
προαναφεροµένων απορριµµάτων.
ΑΡΘΡΟ 4-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Τα ογκώδη απορρίµµατα δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαµβάνονται από το Δήµο
σύµφωνα µε το καθηµερινό πρόγραµµα της Υπηρεσίας, ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των
παραγωγών ή των
υπευθύνων µε
την Υπηρεσία Καθαριότητας. Στην περίπτωση αυτή οι
υπεύθυνοι υποχρεούνται:
7.4.1. Να µη
βγάζουν τα απορρίµµατα στο πεζοδρόµιο από πριν, αλλά µόνο το πρωινό της
ηµέρας που ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό απορριµµατοφόρο και µάλιστα να τα τοποθετούν
σε σηµείο που δεν παρεµποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχηµάτων.
Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαµβάνουν δηµοτικό χώρο και θα εφαρµόζεται η
καταβολή σχετικού τέλους.
7.4.2. Ειδικότερα για τα καταστήµατα, γραφεία κλπ, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως
απορρίµµατα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκοµιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κλπ), να
έχουν προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως κλπ.
7.4.3. Ειδικά για προϊόντα κηπευτικών εργασιών όπως
α) Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν κ.α. µικρού ή µεγάλου όγκου και
βάρους, πρέπει να συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίµµατα.
Απαγορεύεται η απόρριψή
τους επί του πεζοδροµίου χωρίς συσκευασία (χύµα) ή χωρίς να έχει
τηρηθεί η διαδικασία αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων από το Τµήµα Περιβάλλοντος-Πρασίνου.
β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαριά κ.α. συσκευάζονται σε ελαφρά δεµάτια, δεµένα µε
ανθεκτικό σκοινί ή σύρµα για την εύκολη φόρτωσή τους. Για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεσης
προς αποκοµιδή, εφαρµόζονται τα οριζόµενα για τα ογκώδη αντικείµενα από το Τµήµα
Περιβάλλοντος-Πρασίνου.
γ) Υπόλοιπα χώµατος και κοπροχώµατος αποµακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους µε
δικά τους µέσα. Απαγορεύεται η ανάµιξη τους µε οικιακά απορρίµµατα.
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ΑΡΘΡΟ 5-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
7.5.1. Τα τοξικά-επικίνδυνα απορρίµµατα συλλέγονται, αποκοµίζονται και µεταφέρονται
αποκλειστικά από τους υπεύθυνους παραγωγής τους, οι οποίοι και οφείλουν να προβούν σε άµεση
αποµάκρυνσή των απορριµµάτων αυτών µε δικά τους µέσα. Μέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής,
οφείλουν να κρατούν τα απορρίµµατα συσκευασµένα σε ειδικούς προστατευµένους χώρους εντός
της ιδιοκτησίας τους και να µην τα αφήνουν εκτεθειµένα στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε
άλλους κοινόχρηστους χώρους. Η µη συµµόρφωση των υπευθύνων εκτός όσων προβλέπονται από
υγειονοµικές ή άλλες διατάξεις, επισύρει κάθε φορά χρηµατικό πρόστιµο ανάλογα µε το είδος των
απορριµµάτων.
7.5.2. Απαγορεύεται η ανάµειξη ειδικών και επικίνδυνων-τοξικών απορριµµάτων µε τα οικιακά
απορρίµµατα και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά µέσα αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων.
Ειδικά για τα απόβλητα Νοσοκοµείων και Ιατρικών Εργαστηρίων, οι υπεύθυνοι είναι
υποχρεωµένοι να φροντίζουν για την ασφαλή συσκευασία και προσωρινή αποθήκευσή τους σε
ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόµενες κλειστές πρέσες. Θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως απόβλητα
νοσοκοµειακά, µε εµφανή αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα πάνω στους κάδους, στους
σάκους και τις αυτοπιεζόµενες πρέσες. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία τα απόβλητα αυτά, δεν
πρέπει να διατίθενται στις συνήθεις εγκαταστάσεις διάθεσης των απορριµµάτων.
7.5.3. Αντίστοιχα για τα απόβλητα από νεκροταφιακούς χώρους, οι υπεύθυνοι οφείλουν να
διαχωρίζουν τα προερχόµενα από εργασίες καθαρισµού των διαφόρων χώρων, του κυλικείου κλπ, τα
οποία προσοµοιάζουν µε τα οικιακά απορρίµµατα, µεταφέρονται και διατίθενται µε τον συνήθη
τρόπο. Τα προερχόµενα από εκταφές που θεωρούνται ειδικά, θα πρέπει να συσκευάζονται µε
ιδιαίτερη προσοχή, να επισηµαίνονται µε ιδιαίτερη ετικέτα, να µεταφέρονται και να διατίθενται µε
ειδικό τρόπο.
7.5.4. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα εφαρµογής του
παρόντος Κανονισµού, να παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της αποκοµιδής και τελικής
διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων απορριµµάτων.
7.5.5. Στα ειδικά απορρίµµατα συγκαταλέγονται και τα απόβλητα από εκσκαφές, πάσης φύσεως
οικοδοµικές εργασίες, όπως κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδοµών κλπ. Ο ιδιοκτήτης ή ο
υπεύθυνος των εργασιών αυτών, είναι υποχρεωµένος να εφοδιάζεται από το Δήµο µε άδεια
καταλήψεως πεζοδροµίου-οδοστρώµατος, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος. Να έχει προβλέψει
την προσωρινή τους αποθήκευση σε ειδικούς µεταλλικούς κάδους, τους οποίους οφείλει να
προµηθευτεί-ενοικιάσει και να τοποθετήσει στον αδειοδοτούµενο από το Δήµο χώρο. Οφείλει επίσης
µόλις γεµίσουν οι κάδοι ή µόλις λήξουν οι σχετικές εργασίες, να µεριµνήσει για την ασφαλή,
έγκαιρη, µεταφορά και άδειασµα τους µε δική του δαπάνη, στους ειδικούς αδειοδοτηµένους χώρους
υποδοχής και εναλλακτικής διαχείρισης µπαζών.
7.5.6. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται τα απόβλητα αυτά να παραµείνουν διάσπαρτα (χύµα)
στα πεζοδρόµια για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός εικοσιτετραώρου. Η υπέρβαση του χρονικού
αυτού ορίου, εκλαµβάνεται ως κατάληψη δηµοτικού κοινόχρηστου χώρου, οπότε οι υπεύθυνοι είναι
υποχρεωµένοι να καταβάλλουν το ειδικό τέλος αποκοµιδής, σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τα ογκώδη
απορρίµµατα, προκειµένου να τα αποµακρύνει ο Δήµος και επί πλέον την επιβολή οριζόµενου από το
Δηµοτικό Συµβούλιο προστίµου.
7.5.7. Απαγορεύεται ρητώς η απόρριψη των απόβλητων αυτών σε κάδους ανακύκλωσης,
µηχανικής αποκοµιδής, ακάλυπτους χώρους, οικόπεδα, αγροτεµάχια, χειµάρους, ρέµατα,
πάρκα, άλση, δάση εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως και γενικότερα σε κοινόχρηστους
χώρους. Για τους παραβάτες, εκτός των ποινών του άρθρου 119 του Ν1892/1990 και τις
λοιπές προβλεπόµενες κυρώσεις, ο Δήµος µπορεί να επιβάλλει πρόστιµο µε σχετική
απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου, ανάλογα µε τον όγκο των απορριπτόµενων αδρανών,
του µεγέθους της ζηµιάς που προκλήθηκε και του κόστους αποκατάστασής της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΩΝ
8.1.1. Απαγορεύεται η απόρριψη από πεζούς, θαµώνες ή εποχούµενους (οδηγούς και επιβάτες)
κάθε είδους απορριµµάτων όπως άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών συσκευασίας,
µικροαντικειµένων, ειδών ατοµικής χρήσης σε δρόµους, πεζοδρόµια και λοιπούς κοινόχρηστους
χώρους. Απαγορεύεται επίσης η απόρριψη κάθε είδους απορριµµάτων σε κοινόχρηστους και
δηµόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.). Τα παραπάνω
αντικείµενα ή προϊόντα πρέπει να φυλάγονται και να ρίχνονται µέσα στον πλησιέστερο διαθέσιµο
κάδο µικροαπορριµµάτων ή κάδο µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων. Η ρύπανση της πόλης µε
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καθένα από τους παραπάνω τρόπους αποτελεί παράβαση.
8.1.2. Απαγορεύεται η απόρριψη αναµµένων τσιγάρων, εύφλεκτων υλικών, χηµικών ή άλλων
αντικειµένων, που µπορεί να προκαλέσουν καταστροφές στα καλάθια µικροαπορριµµάτων και στους
κάδους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο και η δαπάνη αποκατάστασης των ζηµιών.
8.1.3. 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 οχηµάτων τους και σε περίπτωση
διαρροής να µεριµνούν αµέσως για τον πλήρη καθαρισµό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως
π.χ. διαρροή µετά από αιφνίδια βλάβη ή τροχαίο ατύχηµα, οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων οφείλουν να
ειδοποιούν αµέσως την Διεύθυνση Καθαριότητας.
8.1.4. Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δηµιουργούν αφρό κατά την
πλύση πεζοδροµίων, αυλών, βεραντών, οχηµάτων, κ.α. όταν τα απόνερα της πλύσης χύνονται σε
κοινόχρηστους χώρους.
ΑΡΘΡΟ 2-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ
8.2.1. Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων, υποχρεούνται να µεριµνούν για τον άµεσο
καθαρισµό των κοινόχρηστων χώρων, παιδικών χαρών και γενικότερα χώρων φιλοξενίας παιδιών,
εισόδων και αύλειων χώρων σχολείων και βρεφονηπιακών σταθµών, προαύλιων
εκκλησιών,
δηµόσιων ή δηµοτικών κτιρίων και αρχαιολογικών χώρων, από τα περιττώµατα των ζώων τους.
Τα πτώµατα των ζώων θα πρέπει να συλλέγονται και να µεταφέρονται για ταφή εντός 24 ωρών από
το θάνατό τους, µε ευθύνη και δαπάνη των ιδιοκτητών τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης, πέραν
των άλλων επιβεβληµένων κυρώσεων, οι εργασίες εκτελούνται από την αρµόδια υπηρεσία του
Δήµου, µε καταλογισµό των σχετικών δαπανών στον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή νοµέα του ζώου.
ΑΡΘΡΟ 3-ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
8.3.1. Απαγορεύεται η εµπορική διαφήµιση εκτός των ειδικών πλαισίων και καθορισµένων θέσεων.
Η ρύπανση µε εµπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν, φυλλάδια, εναέριες επιγραφές, συνθήµατα
και άλλα διαφηµιστικά µέσα, που δηµιουργεί αρνητική εικόνα για την αισθητική της πόλης,
επισύρει σε βάρος των παραβατών χρηµατικό πρόστιµο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση
υποτροπής. Η αφαίρεση τους θα γίνεται άµεσα, την εποµένη από το πέρας των εκδηλώσεων.
Διαφορετικά θα αφαιρούνται από την Υπηρεσία Καθαριότητας µε τον αντίστοιχο καταλογισµό της
δαπάνης στους παραβάτες, όπως και της αποκατάστασης των επιφανειών που επικολλήθηκαν και
έχουν υποστεί αλλοιώσεις και ζηµιές.
8.3.2. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη υπολειµµάτων διαφηµιστικών πινακίδων και
γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η αντίθετη µε την αισθητική και τη
λειτουργικότητα της πόλης τοποθέτηση διαφηµιστικών ταµπλό. Στην λογική της παράνοµης
αφισοκόλλησης, εντάσσεται και η αφισοκόλληση των αναγγελιών θανάτων και
µνηµοσύνων,
η εγκατάλειψη από τα γραφεία τελετών των οποίων απαγορεύεται, η
αφαίρεση τους θα πρέπει να γίνεται µε ευθύνη των γραφείων την εποµένη των συµβάντων. Στους
παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης χρηµατικό
πρόστιµο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
8.3.3. Όσα διαφηµιστικά πλαίσια και καταχωρήσεις τοποθετούνται σε δηµοτικούς, κοινοτικούς ή
κοινόχρηστους χώρους, που δεν έχουν καθοριστεί για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης σύµφωνα
µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 «περί υπαίθριας διαφήµισης»,
θεωρούνται ρύποι και αποµακρύνονται άµεσα από τον Δήµο. Σε βάρος των διαφηµιστών που
τοποθέτησαν τα παραπάνω πλαίσια και διαφηµίσεις, καθώς και των διαφηµιζοµένων, επιβάλλεται
ανάλογα µε την έκτασης της ρύπανσης χρηµατικό πρόστιµο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση
υποτροπής.
8.3.4. Τα Σούπερ Μάρκετ, οπωροπωλεία, παντοπωλεία κρεοπωλεία κλπ, τα έντυπα και πάσης
φύσεως διαφηµιστικό υλικό, δεν πρέπει να το διανέµουν ή να το ρίχνουν στους πέριξ και λοιπούς
κοινόχρηστους χώρους, εισόδους, αύλειους χώρους κλπ, αλλά να το τοποθετούν µέσα στη σακούλα
των καταναλωτών.
8.3.5. Δεν επιτρέπεται η ρίψη φέιγ-βολάν:
a) Στις εξωτερικές εισόδους πολυκατοικιών, παρά µόνο στις εισόδους των διαµερισµάτων
β) Σε αύλειους χώρους Σχολείων, Παιδικών Σταθµών, Νηπιαγωγείων, Φροντιστηρίων κλπ. Η
παραλαβή τους θα γίνεται στους υπευθύνους διευθυντές, δασκάλους κλπ, οι οποίοι και θα κρίνουν
αν το περιεχόµενό τους είναι κατάλληλο για τα παιδιά και επιτρέπεται να τους διανεµηθεί.
γ) Σε οδούς, πεζοδρόµια και γενικότερα σε κοινόχρηστους χώρους. Η ρίψη τους εφόσον είναι
απαραίτητο θα γίνεται κατόπιν αδείας του αρµόδιου Τµήµατος της Οικονοµικής Υπηρεσίας και σε
συνεννόηση µε την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και καθαριότητας.
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8.3.6. Απαγορεύεται αυστηρά η παράνοµη αναγραφή συνθηµάτων ή γκράφιτι σε κινητό και ακίνητο
εξοπλισµό του Δήµου (οχήµατα, κάδους, στύλους φωτισµού) και σε κτηριακές υποδοµές του. Ο
Δήµος φέρει την ευθύνη καθαρισµού και αποκατάστασης των επιφανειών, το κόστος των οποίων θα
επιβαρύνει τους παραβάτες όπως και τα αντίστοιχα πρόστιµα.
ΑΡΘΡΟ 4-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
8.4.1. Οι υπεύθυνοι και το προσωπικό κάθε είδους καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος,
όπου παρατηρείται µεγάλη παραγωγή κάθε µορφής απορριµµάτων (οργανικών ουσιών,
συσκευασιών κ.λ.π.), οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς και καλά κλειστούς σάκους τα ευπαθή
και δύσοσµα απόβλητα (υπολείµµατα τροφών, κόκαλα κ.λ.π) και να τα τοποθετούν στα µέσα
µηχανικής αποκοµιδής συµβατούς και ηµιβυθιζόµενους κάδους, το πολύ µισή ώρα πριν από την
προγραµµατισµένη αποκοµιδή. Θα πρέπει η µεταφορά και τοποθέτησή τους στους κάδους, να
γίνεται µε κάθε πρόσφορο µέσον και την απαιτούµενη προσοχή, ώστε να µην προκαλείται ρύπανση
των οδών, πλατειών, πλακόστρωτων κλπ, από την αποστράγγιση των προαναφεροµένων
απορριµµάτων. Στους παραβάτες επιβάλλεται για κάθε αντικείµενο, σάκο ή συσκευασία χρηµατικό
πρόστιµο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
8.4.2. Οι υπεύθυνοι και το προσωπικό καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καφέ, µπαρ,
περιπτέρων, κυλικείων κ.α. όπου παράγονται κάθε µορφής απορρίµµατα από την επιτόπια
κατανάλωση των προσφεροµένων ειδών (καφέ, αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.), οφείλουν να
τοποθετούν επαρκή δοχεία απορριµµάτων, να φροντίζουν να τα αδειάζουν τακτικά, να τα διατηρούν
πάντοτε καθαρά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό και τον περιβάλλοντα χώρο. Η τοποθέτηση
µικρών καλαίσθητων κάδων και καλαθιών, για µικροαπορρίµµατα σε κοινόχρηστους χώρους,
επιτρέπεται χωρίς καταβολή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, µε την προϋπόθεση ότι τα
µέσα προσωρινής εναπόθεσης απορριµµάτων δεν θα φέρουν διαφηµιστική καταχώρηση, ο αριθµός
και η θέση τους θα προβλέπονται στην χορηγούµενη άδεια κοινόχρηστων χώρων και οι
προδιαγραφές τους θα συµφωνούν µε τους σχετικούς όρους, που ο Δήµος έχει θεσπίσει σχετικά µε
τον αστικό εξοπλισµό καθαριότητας. Θα πρέπει η µεταφορά και τοποθέτηση των απορριµµάτων τους
στους κάδους, να γίνεται µε κάθε πρόσφορο µέσον και την απαιτούµενη προσοχή, ώστε να µην
προκαλείται ρύπανση των οδών, πλατειών, πλακόστρωτων κλπ, από την αποστράγγισή τους. Τέλος
οι υπεύθυνοι οφείλουν να ενηµερώνονται για όλα τα παραπάνω στοιχεία, επικοινωνώντας µε τη
Διεύθυνση Καθαριότητας.
8.4.3. Εάν στην περιοχή εφαρµόζεται πρόγραµµα ανακύκλωσης ή διαλογής στην πηγή, οι
υπεύθυνοι των παραπάνω καταστηµάτων υποχρεούνται να τοποθετούν ξεχωριστά µέσα για κάθε
είδος.
8.4.4. Δεν επιτρέπεται η ρήψη ή εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόµια και λοιπούς κοινόχρηστους
χώρους, διαφόρων απορριµµάτων, αντικειµένων και προϊόντων καθαρισµού καταστηµάτων ή
ιδιωτικών χώρων. Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, υποχρεούνται να
είναι εφοδιασµένοι µε ανθεκτικούς και ανάλογης µε τα απορρίµµατά τους χωρητικότητας σάκους
απορριµµάτων και κατάλληλο µέσων µεταφοράς τους στους κάδους µηχανικής αποκοµιδής,
προκειµένου να µη ρυπαίνουν το χώρο Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται από τους ίδιους ή
το προσωπικό τους η εναπόθεση απορριµµάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα
άλλα µέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται
εύκολα. Στις περιοχές που λόγω ειδικών συνθηκών δεν πραγµατοποιείται µηχανική αποκοµιδή,
αποθηκεύονται σε ιδιωτικούς χώρους µέχρι την καθορισµένη ώρα αποκοµιδής. Στους παραβάτες
επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε σακούλα ή συσκευασία και επιπλέον σε περίπτωση υποτροπής
αφαιρείται η άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστους χώρους.
ΑΡΘΡΟ 5-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
8.5.1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και το προσωπικό τους, όπως καφενεία, καφετέριες,
ζαχαροπλαστεία, ψητοπωλεία, εστιατόρια και συναφή καταστήµατα, που χρησιµοποιούν κατόπιν
σχετικής άδειας κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, οφείλουν:
α) Να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς µε δικά τους µέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο
καθαρισµού από τα συνεργεία του Δήµου.
β) Να διαθέτουν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων σε εσωτερικό χώρο της
επιχείρησης τους και να µεριµνούν για την τήρηση των υγειονοµικών διατάξεων.
γ) Να διαθέτουν µικρά καλαίσθητα µέσα προσωρινής αποθήκευσης µικροαπορριµµάτων εντός των
ορίων του χώρου που έχει διατεθεί.
8.5.2. Απαγορεύεται η αµέλεια καθαρισµού κοινόχρηστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων
επιχειρήσεων (π.χ. χώροι και πατάρια ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων, χώροι στάθµευσης
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αυτοκινήτων, αύλιοι χώροι συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων, σταθµών ανεφοδιασµού καυσίµων
κ.α.), που γειτνιάζουν µε κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους.
8.5.3. Απαγορεύεται από τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων και το προσωπικό τους, η προσωρινή
εναπόθεση των προς αποκοµιδή απορριµµάτων. Αυτή πρέπει να γίνεται πάντοτε µε τους κανόνες του
παρόντος Κανονισµού, µέσα και όχι γύρω από τους κάδους µηχανικής αποκοµιδής (ηµιβυθιζόµενους
και µη).
8.5.4. Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων, το προσωπικό τους, ή τα συµβεβληµένα µε τα
καταστήµατα συνεργεία καθαριότητας, απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο να τοποθετούν στο
πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε πλατεία που βρίσκεται µπροστά από το κατάστηµά τους,
οποιαδήποτε αντικείµενα ή υλικά ακόµη και σχετικά µε την εµπορική τους δραστηριότητα, όπως π.χ.
ψυγεία, πάγκους, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, καφάσια φρούτων, κιβώτια ποτών, παλιά
σίδερα, µικροπροϊόντα, επισκευαζόµενες µηχανές, συσκευές ή και αυτοκίνητα, χαρτοκιβώτια κ.λ.π.,
εκτός αν έχει ληφθεί σχετική άδεια από την Δηµοτική Αρχή, µετά την καταβολή του σχετικού
τέλους, για κατάληψη πεζοδροµίου, οδοστρώµατος ή και κοινόχρηστου χώρου, σε προσδιορισµένο
από την Δηµοτική Αρχή χώρο και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Στους παραβάτες της
διάταξης αυτής επιβάλλεται ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης χρηµατικό πρόστιµο, που
διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης για
τρίτη φορά µέσα στον ίδιο χρόνο, ο Δήµος µπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων
χώρων.
8.5.5. Ο χώρος που προσδιορίζεται για κατάληψη και για τον οποίο θα χορηγείται η άδεια της
Δηµοτικής Αρχής για χρήση από τον ενδιαφερόµενο καταστηµατάρχη, όπως και ο χώρος κάτω από
τα πατάρια ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων, θα σκουπίζεται και θα καθαρίζεται υποχρεωτικά σε
όλη την έκταση και καθ’ όλη την διάρκεια της χρήσης του µε έξοδα και ευθύνη του υπόχρεου αυτού.
Επίσης θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα προστατευτικά µέτρα για να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος
διασκορπισµού των απορριµµάτων αυτών. Στους παραβάτες επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο
ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Εάν
διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης για τρίτη φορά µέσα στον ίδιο χρόνο, ο Δήµος µπορεί
να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
8.5.6. Απαγορεύεται η διεξαγωγή εργασιών κάθε είδους καταστηµάτων ή συνεργείων (π.χ.
συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων, συνεργεία ελαστικών αυτοκινήτων,
συναρµολόγησης επίπλων ή άλλων ειδών κ.λ.π.) στα πεζοδρόµια ή καταστρώµατα δρόµων. Εάν
διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης, ο Δήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη
χρηµατικό πρόστιµο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
8.5.7. Απαγορεύεται η εναπόθεση πάσης φύσεως υλικών συσκευασίας έξω από το χώρο των
περιπτέρων. Οι υπεύθυνοι περιπτέρου υποχρεούνται να διατηρούν τον περιβάλλοντα χώρο του
περίπτερου καθαρό σ’ όλη την διάρκεια της ηµέρας.
8.5.8. Απαγορεύεται να διοχετεύονται στους υπονόµους και στα δίκτυα απορροής µηχανέλαια από
συνεργεία οχηµάτων, µαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήµατα εστίασης, υγρά µπαταριών και
γενικά κάθε είδους υγρά απόβλητα.
ΑΡΘΡΟ 6-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΔΩΝ
8.6.1. Οι υπεύθυνοι των οχηµάτων ιδιωτικής ή δηµοσίας χρήσης, υποχρεούνται να αποµακρύνουν
τα οχήµατά τους την ηµέρα και για τις ώρες που θα τους ενηµερώσει σχετικά η Υπηρεσία
Καθαριότητας, προκειµένου να διευκολύνονται οι προγραµµατισµένες ή έκτακτες εργασίες
καθαριότητας οδοστρώµατος (πλύσιµο, σάρωση κ.λ.π). Η παραπάνω ενηµέρωση θα γίνεται την
προηγούµενη ηµέρα των εργασιών καθαρισµού, µε ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και µε τους
εξής δύο τρόπους:
α) Με τοποθέτηση ενηµερωτικών σηµειωµάτων στα παρµπρίζ των αυτοκινήτων, από την
προηγούµενη ηµέρα και µε ανακοίνωση από τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
β) Με τοποθέτηση ενηµερωτικής ταµπέλας στην αρχή και στο τέλος της οδού που πρόκειται να
καθαριστεί.
8.6.2. Όσα αυτοκίνητα κατά την ηµέρα των εργασιών καθαρισµού βρεθούν σταθµευµένα στους
αντίστοιχους δρόµους, παρά τη σχετική προειδοποίηση, θα αποµακρύνονται µε γερανοφόρο όχηµα
και όλα τα σχετικά έξοδα θα καταλογίζονται σε βάρος των ιδιοκτητών τους.
8.6.3. Απαγορεύεται η στάθµευση µπροστά από κάδους και η εµπόδιση της µηχανικής αποκοµιδής
των απορριµµάτων και η παρεµπόδιση δηµοτών στην εναπόθεση απορριµµάτων στους κάδους.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο, αφαίρεση της πινακίδας και µεταφορά του οχήµατος µε
γερανό. Όλα τα σχετικά έξοδα θα καταλογίζονται σε βάρος των ιδιοκτητών τους.
8.6.4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ογκωδών αντικειµένων επί των πεζοδροµίων και κοινόχρηστων
χώρων, παρά µόνο µετά από συνεννόηση µε την Υπηρεσία Καθαριότητας. Επιβάλλεται πρόστιµο και
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σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται.
ΑΡΘΡΟ 7-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
8.7.1. Το φορτίο όλων των φορτηγών αυτοκίνητων και γενικά των µεταφορικών µέσων ξηρού ή
υγρού φορτίου, πρέπει να είναι απόλυτα προστατευµένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς. Τα
ανοικτά φορτηγά πρέπει να µεταφέρουν το φορτίο τους πλήρως καλυµµένο µε µουσαµά ή άλλο
κατάλληλο µέσο προστασίας. Σε βάρος κάθε υπευθύνου (ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, οδηγού, µεταφορέα
κ.λ.π.), που δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Δήµος επιβάλλει
χρηµατικό πρόστιµο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
8.7.2. Απορρίµµατα οποιασδήποτε µορφής, που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους
εµπορευµάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αµέσως µετά το πέρας κάθε εργασίας µε ευθύνη του
µεταφορέα και του υπεύθυνου της εξυπηρετούµενης επιχείρησης. Σε περίπτωση αµέλειας η
καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήµου και τα σχετικά έξοδα καταλογίζονται σε βάρος των
υπευθύνων, οι οποίοι επιπροσθέτως επιβαρύνονται και µε χρηµατικό πρόστιµο, που διπλασιάζεται σε
κάθε περίπτωση υποτροπής.
8.7.3.Φορτηγά Ι.Χ. ή Δ.Χ. που συλλαµβάνονται να αδειάζουν άχρηστα αντικείµενα σε δρόµους,
πλατείες, οικόπεδα, ποταµούς, ρέµατα εκτός της χωµατερής, επιβαρύνονται µε µεγάλο χρηµατικό
πρόστιµο, εκτός των λοιπών ποινών που επισσείονται από άλλες διατάξεις και σε περίπτωση
υποτροπής διπλασιάζεται.
ΑΡΘΡΟ 8-ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
8.8.1.
Ο Δήµος οφείλει να προστατεύει τη δηµόσια υγεία και να διατηρεί καθαρούς τους
κοινόχρηστους χώρους, όπου πραγµατοποιούνται λαϊκές αγορές, αναλαµβάνοντας τον καθαρισµό
τους αµέσως µετά το πέρας ωραρίου λειτουργίας τους.
8.8.2. 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.
8.8.3. 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 κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής
αγοράς.
γ) Να µη ρυπαίνουν το περιβάλλον µε τη ρίψη κάθε είδους απορριµµάτων 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) Όχι µόνο να µην παρακωλύουν αλλά να διευκολύνουν τις Υπηρεσίες Καθαριότητας στην
αποκοµιδή των απορριµµάτων και τον γενικό καθαρισµό των λαϊκών αγορών, συµµορφούµενοι µε
τις υποδείξεις των εξουσιοδοτηµένων οργάνων του Δήµου.
στ) Να µην τοποθετούν νωρίτερα από τον προβλεπόµενο χρόνο τους πάγκους πώλησης των ειδών
τους και να τους αποµακρύνουν χωρίς καθυστέρηση, όπως και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί.
Τηρώντας το προκαθορισµένο νόµιµο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, δεν γίνονται η αιτία
παρακώλυσης του έργου καθαριότητας του χώρου αλλά και της γενικότερης λειτουργίας του, όπως
της κυκλοφορίας οχηµάτων, πεζών κλπ.
ζ) 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.
8.8.4. Η ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών ή χώρων άσκησης υπαιθρίου εµπορίου, µε ρίψη ή
εγκατάλειψη κάθε είδους απορριµµάτων, κατά παράβαση των διατάξεων της προηγουµένης
παραγράφου του ιδίου άρθρου του παρόντος Κανονισµού, επισύρει κατά των υπευθύνων χρηµατικό
πρόστιµο ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης, το οποίο διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση
υποτροπής.
8.8.5. Μετά τη λήξη της εργασίας τους οι πωλητές, οφείλουν να καθαρίζουν επιµελώς το χώρο τους
και να αποσύρουν κάθε κινητή κατασκευή, ώστε να καθίσταται ευχερής ο καθαρισµός της έκτασης
της λαϊκής αγοράς από τις υπηρεσίες του Δήµου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της
συγκεκριµένης διάταξης, σε βάρος του παραβάτη επιβάλλεται ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης
χρηµατικό πρόστιµο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
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ΑΡΘΡΟ 9-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
8.9.1. Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικηµένες ή µη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές µε ευθύνη των
κατά περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στον παρόντα Κανονισµό.
8.9.2. Η πληµµελής φροντίδα καθαριότητας σε ορισµένους ιδιωτικούς χώρους, ενδέχεται να τους
µετατρέψει σε εστίες ρύπανσης, δυσοσµίας και µόλυνσης της γύρω περιοχής, µε αυτονόητους
κινδύνους για τη δηµόσια υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Δήµος ειδοποιεί µε θυροκόλληση τους
υπεύθυνους του ακινήτου, να προχωρήσουν εντός προθεσµίας (15) δέκα πέντε ηµερών στον
καθαρισµό της ιδιοκτησίας τους, µε δικά τους έξοδα και µέσα.
8.9.3. Εάν µετά την παραπάνω πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή αρνούνται να
συµµορφωθούν, ο Δήµος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση µε επανάληψη της πρόσκλησης και νέα
5/ήµερη προθεσµία συµµόρφωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο της δεύτερης και τελευταίας
προθεσµίας, ο Δήµος αφού προηγουµένως έχει µεριµνήσει για τη διεξαγωγή σχετικής αυτοψίας της
αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας και την παροχή σχετικής άδειας του αρµόδιου Εισαγγελέα,
προβαίνει στον καθαρισµό ακαθάρτων ιδιωτικών ακινήτων και καταλογίζει όλες τις σχετικές δαπάνες
σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού.
8.9.4. Οι στεγασµένοι ή µη κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων
(στοές, πρασιές, αυλές κ.λ.π.), πρέπει να διατηρούνται καθαροί µε τη φροντίδα των υπευθύνων και
µε κάθε πρόσφορο µέσο, ακόµη και αν τα απορρίµµατα προέρχονται από τρίτους. Ο Δήµος, κατά τη
διαδικασία της διάταξης της προηγουµένης παραγράφου του ιδίου άρθρου του παρόντος
Κανονισµού, µπορεί να προβαίνει στον καθαρισµό ακαθάρτων κοινοχρήστων χώρων και να
καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες καθαρισµού, απολύµανσης, περίφραξης και ασφάλισης του χώρου
σε βάρος των υπευθύνων.
8.9.5. Σε επείγουσες περιπτώσεις, που ο κίνδυνος της δηµόσιας υγείας από την έλλειψη
καθαριότητας σε κάποιον ιδιωτικό χώρο είναι άµεσος και επικείµενος, ο Δήµος µε µόνη την αυτοψία
της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας και την άδεια του αρµόδιου Εισαγγελέα, µπορεί να
προχωρήσει στον καθαρισµό του συγκεκριµένου χώρου, ύστερα από (1) µια και µόνη ειδοποίηση
των υπευθύνων µε θυροκόλληση και άπρακτη πάροδο 24/ωρης προθεσµίας συµµόρφωσης.
ΑΡΘΡΟ 10-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
8.10.1. Οι υπεύθυνοι (ιδιοκτήτες ή νοµείς ή κάτοχοι) οικοπέδων και αγροτεµαχίων εντός ή
εκτός σχεδίου, οφείλουν να διατηρούν τα ακίνητά τους πάντοτε καθαρά, ακόµη και όταν τρίτοι
παρανόµως εναποθέτουν εντός αυτών απορρίµµατα. Ειδικότερα οι ιδιοκτήτες ή νοµείς απαγορεύεται
όχι µόνο να εναποθέτουν µπάζα, ογκώδη ή άλλα απορρίµµατα αλλά και να φροντίζουν για την
αποµάκρυνσή τους, ακόµη και αν δεν ευθύνονται οι ίδιοι για την ρήψη τους.
8.10.2. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να προβαίνουν στην τακτική καθαριότητα και αποψίλωσή των
οικοπέδων-αγροτεµαχίων τους, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρο 1 του ΠΔ. της
12.4.1929 («Διατάξεις περιφράξεως οικοπέδων»). Να τα περιφράζουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ισχύοντος Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού και µε τρόπο ώστε η περίφραξη να µην αποτελεί αιτία
φθοράς και πρόκλησης ατυχηµάτων στους πέριξ αγροτικούς ή δηµοτικούς οδούς.
Επίσης κατά τη διάρκεια εκµετάλλευσης των οικοπέδων-αγροτεµαχίων, οφείλουν να µεριµνούν για
την καθαριότητά τους, την καθαριότητα και ασφάλεια των πέριξ αγροτικών και δηµοτικών οδών. Να
φροντίζουν ώστε το πότισµα των καλλιεργειών, να µην υπερβαίνει το όριο της ιδιοκτησίας και µετά
την άρωση τα γεωργικά µηχανήµατα-τρακτέρ, να µην µεταφέρουν στο οδόστρωµα λάσπες και
χώµατα, µε αποτέλεσµα εκτός των πολυδάπανων φθορών να γίνονται και αιτία πρόκλησης
ατυχηµάτων.
8.10.3. Ο Δήµος, εφ’ όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης διάταξης, εφαρµόζει αναλογικά τις
διαδικασίες που προαναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος Κανονισµού και αποκαθιστά
την καθαριότητα και την ασφάλεια οικοπέδων και οδών, καταλογίζοντας όλες τις σχετικές δαπάνες
καθαρισµού, απολύµανσης, περίφραξης, αποκατάστασης και ασφάλισης των χώρων, σε βάρος των
υπευθύνων.
ΑΡΘΡΟ 11-ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
8.11.1. Σε κάθε εκτελούµενη οικοδοµική εργασία, µε ευθύνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου, του
επιβλέποντος µηχανικού και του αρµόδιου εργολάβου, στο χώρο του εργοταξίου πρέπει να
υπάρχουν:
α) Αντίγραφο της θεωρηµένης από την Αστυνοµία οικοδοµικής άδειας.
β) Πινακίδα που προβλέπεται από το Νόµο µε τον αριθµό της αδείας και την ηµεροµηνία έκδοσής
της.
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γ) Άδεια από το Δήµο για την κατάληψη του πεζοδροµίου ή οδοστρώµατος, εφ’ όσον αυτά
χρησιµοποιούνται για εναπόθεση υλικών κ.λ.π.
8.11.2.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του Δήµου τα εγκριµένα από την
Πολεοδοµία σχέδια, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν αµέσως να τα παρουσιάζουν, προκειµένου να
είναι εφικτός ο έλεγχος των εκτελούµενων κατασκευών.
8.11.3. Η µη τήρηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται,
πέρα από την επιβολή από το Δήµο των σχετικών προστίµων σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων
και την κίνηση της διαδικασίας διακοπής των εργασιών.
8.11.4. Πριν την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, οι υπεύθυνοι οφείλουν:
α) Να θεωρούν την οικοδοµική άδεια από το Αστυνοµικό Τµήµα
β) Να εφοδιάζονται από το Δήµο µε άδεια κατάληψης πεζοδροµίου-οδοστρώµατος, καταβάλλοντας
το αντίστοιχο τέλος. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδροµίου, να
υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση.
γ) Να προσκοµίζουν στο Δήµο εγγυητική επιστολή (το υπόδειγµα της οποίας θα χορηγεί ο Δήµος)
αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού είκοσι (€ 20) ευρώ
ανά µέτρο µήκους της πρόσοψης, η οποία και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο µετά την πλήρη
περαίωση των εργασιών και εφ’ όσον δεν προκλήθηκαν ζηµίες στους Δηµοτικούς χώρους, από την
εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών (π.χ. µπάζα, τσιµέντα στο πεζοδρόµιο και το οδόστρωµα, άλλες
φθορές στα πεζοδρόµια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδροµίου κ.λ.π.). Τα παραπάνω θα
πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου.
8.11.5. Οι παραπάνω υπεύθυνοι, υποχρεούνται να τηρούν τον χώρο των οικοδοµικών εργασιών
ασφαλισµένο µε περίφραξη και να τοποθετούν προειδοποιητική πινακίδα, που να απαγορεύει την
είσοδο στους µη έχοντες εργασία, Σε περίπτωση κατάληψης πεζοδροµίου ή οδοστρώµατος πρέπει να
λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία πεζών και οχηµάτων.
8.11.6. Σε περίπτωση νόµιµης κατάληψης πεζοδροµίου, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν να
λαµβάνουν όλα τα απαιτούµενα µέτρα για τον εγκιβωτισµό των αδρανών υλικών (π.χ. οριοθέτηση
του χώρου προσωρινής εναπόθεσης µε µαδέρια, τσιµεντόλιθους, λαµαρίνες κ.α.), ώστε να
αποτρέπεται η διασκόρπισή τους από νερά ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Τα ελαφρά υλικά, που
παρασύρονται από τον αέρα (άµµος, µαρµαρόσκονη, µπάζα κ.α.), πρέπει να καταβρέχονται συχνά,
ώστε να µη παρασύρονται από τον άνεµο.
8.11.7. Κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν επίσης να
τηρούν όλα τα παραπάνω προστατευτικά µέτρα.
8.11.8. Σε περίπτωση που σε κοινόχρηστους χώρους εγκαταλείπονται οικοδοµικά υλικά ή υλικά
κατεδαφίσεων (µπάζα) πλέον του 3/ηµέρου, ο Δήµος τα αποµακρύνει µε δικά του µέσα και στη
συνέχεια καταλογίζει σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων όλες τις σχετικές δαπάνες.
8.11.9. Η εναπόθεση οικοδοµικών υλικών ή µπαζών στους κάδους ανακύκλωσης τιµωρείται µε
χρηµατικό πρόστιµο.
8.11.10. Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών
εργασιών, όπως και τα περιφράγµατα περιορισµού και προφύλαξής τους, θα πρέπει να είναι
στερεωµένα µε ασφαλή τρόπο για την πρόληψη ατυχήµατος. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η
σήµανση µε σχετικές (πλαστικές) πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας, ενώ όταν
καταλαµβάνεται µέρος οδοστρώµατος, η σήµανση κατά τη νύχτα πρέπει να είναι φωσφορίζουσα.
8.11.11. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89, µε τη
διαπίστωση κάθε παράβασης των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων, από αριθµό 2 έως και 9
του παρόντος άρθρου του παρόντος Κανονισµού, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη αντίστοιχο
χρηµατικό πρόστιµο, εφ’ όσον από τις διατάξεις του Κανονισµού δεν προβλέπεται διαφορετική
ρύθµιση (π.χ. κατάπτωση εγγυητικής επιστολής).
8.11.12. Για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, προ ανεγειροµένων οικοδοµών λόγω
τοποθέτησης οικοδοµικών υλικών, χορηγείται από το Δήµο άδεια διάρκειας µέχρι και (6) µηνών.
Μετά την παρέλευση του παραπάνω εξαµήνου, οι υπεύθυνοι για την ανέγερση της οικοδοµής
υποχρεούνται να εναποθέτουν τα κάθε είδους οικοδοµικά υλικά εντός του ισογείου της οικοδοµής ή
στην πυλωτή αυτής και να αποδεσµεύσουν τους κοινόχρηστους χώρους. Σε περίπτωση που δεν είναι
εφικτή για τεχνικούς λόγους η παραπάνω λύση, ο Δήµος µπορεί να παρατείνει την άδεια, για
χρονικό διάστηµα ενός ακόµα εξαµήνου και αν απαιτείται και πέραν του έτους, µετά όµως από
σχετική γνωµάτευση τριµελούς επιτροπής της Διεύθυνσης Πολεοδοµίας. Το τέλος χρήσης του
κοινόχρηστου χώρου, καθορίζεται µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση
παράτασης, αυτό δεν µπορεί να είναι µικρότερο του διπλασίου του προηγουµένου εξαµήνου.
8.11.13. Η αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου χωρίς τη σχετική άδεια του Δήµου,
τιµωρείται µε χρηµατικό πρόστιµο βάσει του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν. 1080/80.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
9.1.1.Κατά των επιβαλλοµένων χρηµατικών προστίµων και λοιπών διοικητικών ποινών του
παρόντος Κανονισµού, επιτρέπεται η άσκηση των προβλεποµένων από τον Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων, µε αίτηµα συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς
ενώπιον της οριζόµενης από το άρθρο 7 παράγραφος 8 του Ν. 2307/1995 Επιτροπής Συµβιβαστικής
Επίλυσης Διαφορών του Δήµου Κατερίνης.
Με τον πιο πάνω κανονισµό της Υπηρεσίας Καθαριότητας δεν προκαλείται επιβάρυνση
στον προϋπολογισµό του Δήµου.
ΑΡΘΡΟ 2-ΟΡΓΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
9.2.1. Αρµόδια όργανα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού, είναι η
οριζόµενη µε απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου τριµελής Επιτροπή, που αποτελείται από
τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, τον Προϊστάµενο της
Διεύθυνσης της Δηµοτικής Αστυνοµίας και τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Καθαριότητας.
Οι παραπάνω κατά την επιβολή των κυρώσεων, οφείλουν να επιδεικνύουν την Απόφαση αυτή µε τα
στοιχεία τους, εφόσον τους ζητηθεί από τον παραβάτη που είναι παρών κατά την διαπίστωση της
παράβασης.
9.2.2. Η καθαριότητα της πόλης που αποβλέπει σε άνετες και ανθρώπινες συνθήκες ζωής,
στηρίζεται στη συνεχή συνεργασία των δηµοτών µε τις Δηµοτικές Υπηρεσίες.
Κάθε δηµότης έχει υποχρέωση να είναι ενεργό άτοµο και να προβαίνει σε συστάσεις σε εκείνους
τους συνδηµότες του, που παραβιάζουν τις διατάξεις καθαριότητας του παρόντος Κανονισµού.
9.2.3. Κάθε δηµότης επίσης οφείλει να γνωστοποιεί στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Δήµου, τις
παραβιάσεις που υποπίπτουν στην αντίληψή του, ώστε να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για το
δηµόσιο καλό. Οφείλει επίσης να έχει κατά νου, ότι η καθαριότητα είναι και δική του υπόθεση και ότι
σε τελευταία ανάλυση, η πόλη της Κατερίνης όπως και όλοι οι οικισµοί του Δήµου, δεν ανήκουν
µόνο σε εκείνον ή στο γείτονά του, αλλά σε όλους µας.
ΑΡΘΡΟ 3-ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
9.3.1. Ως όργανα επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν από την εφαρµογή του παρόντος
Κανονισµού ορίζονται:
α) Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος Καθαριότητας, ή άλλος εκπρόσωπος του Δήµου, στον οποίο έχει
µεταβιβασθεί µε απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου η συγκεκριµένη αρµοδιότητα.
β) Οι Πρόεδροι των Δηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων.
γ) Η Τριµελής Επιτροπή που απαρτίζεται από τον/την Προϊστάµενο/νη της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, τον/την Προϊστάµενο/η της Διεύθυνσης Δηµοτικής Αστυνοµίας και
τον/την Προϊστάµενο/η του Τµήµατος Καθαριότητας.
9.3.2. Έργο των προαναφεροµένων είναι η περιφρούρηση µε συνέπεια και αυστηρότητα του
περιβάλλοντος, µε την πιστή εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού, η επιβολή των προβλεποµένων
προστίµων, έχοντας ως γνώµονα την σοβαρότητα της παράβασης και την συχνότητα της υποτροπής
της.
Ο παραβάτης ενηµερώνεται γραπτώς από την Υπηρεσία για το επιβαλλόµενο πρόστιµο και το
δικαίωµά του να διατυπώσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του, εντός πέντε ηµερών από την παραλαβή
της σχετικής ειδοποίησης.
9.3.3. Κατά των επιβαλλοµένων προστίµων και λοιπών διοικητικών ποινών του παρόντος
Κανονισµού, επιτρέπεται η άσκηση από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας ενδίκων µέσων και
βοηθηµάτων, µε αίτηµα συµβιβαστικής επίλυσης των διαφορών ενώπιων της οριζόµενης από το
άρθρο 7 του Ν2307/1995 Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών του Δήµου.
ΑΡΘΡΟ 4-ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
9.4.1.Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει από της εγκρίσεώς του µε σχετική απόφαση του
Δηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης, όπως και η συµπλήρωση, τροποποίηση ή η κατάργησή του.
ΑΡΘΡΟ 5-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Για την αντιµετώπιση των δαπανών καθαριότητας, ο Δήµος επιβάλλει τέλη καθαριότητας, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν1080/80, τα οποία αναπροσαρµόζονται µε αποφάσεις του Δηµοτικού
Συµβουλίου, όποτε και αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
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Κατά των παραβατών των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού, επιβάλλονται πρόστιµα, αφού
συνταχθεί η πράξη βεβαίωσης της παράβασης από το αρµόδιο όργανο του Δήµου. Πέραν των
προστίµων, οι παραβάτες διώκονται και βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. Σε περίπτωση µη
πληρωµής επιβληθέντος προστίµου, συντάσσεται βεβαιωτικός κατάλογος από την αρµόδια για την
είσπραξη των εσόδων Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 6-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
Το ύψος των προβλεποµένων-προτεινοµένων από τον παρόντα Κανονισµό προστίµων,
επιβάλλεται στους παραβάτες µε απόφαση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ανάλογα µε την
σοβαρότητα της παράβασης, τις επιπτώσεις που τυχόν θα επιφέρει στο Περιβάλλον και τη
δαπάνη αποκατάστασής τους. Σε περιπτώσεις υποτροπής των παραβατών, τα πρόστιµα
διπλασιάζονται χωρίς καµία απολύτως εξαίρεση.
Η επιβολή των προστίµων θα γίνεται πάντοτε µε την διαδικασία που περιγράφεται
ανωτέρω.

9.5.1.

Ρύπανση µνηµείων, αγαλµάτων, αρχαιολογικών
χώρων και λοιπών δηµοσίων κτιρίων.

100,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

9.5.2.

Ρύπανση ή καταστροφή αστικού εξοπλισµού
(παγκάκια, κάδοι κ.λ.π).

100,0 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

9.5.3.

Παρεµπόδιση τοποθέτησης κάδων, προστατευτικών
µέσων, µετακίνηση κάδων και αυθαίρετη αφαίρεση
προστατευτικών, φθορά των παραπάνω µέσων.

150,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

9.5.4.

Επικόλληση αυτοκόλλητων ή γράψιµο συνθηµάτων
σε κάδους ή άλλα µέσα αποθήκευσης
απορριµµάτων.

80,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

9.5.5.

Τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από κάδους ή
εναπόθεση απορριµµάτων χωρίς την κατάλληλη
συσκευασία.

150,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

9.5.6.

Τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από ξένη
ιδιοκτησία, κρέµασµα απορριµµάτων σε δέντρα ή
ρήψη τους στο δρόµο και στο πεζοδρόµιο.
Τοποθέτηση εντός των κάδων µαγειρικών ή
µηχανιών ελαίων.

150,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

9.5.7.

Μη ελαχιστοποίηση του όγκου πάσης φύσεως
απορριµµάτων που προέρχονται από καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χονδρεµπορικές
επιχειρήσεις, super market, εµπορικά καταστήµατα
κ.α.

150,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

9.5.8.

Βρώµικοι κάδοι, συµπιεστές, καλάθια ιδιωτών ή
επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ακάλυπτους
χώρους.

100,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

9.5.9.

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

200,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

9.5.10

Κάθε µορφής και µεγάλης παραγωγής
απορρίµµατα, ευπαθή και δύσοσµα απόβλητα
(υπολείµµατα τροφών, κόκαλα κλπ), από κάθε
είδους καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος,
που δεν έχουν συσκευασθεί επιµελώς σε ειδικούς
και καλά κλειστούς σάκους

200,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται
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9.5.11.

Εναπόθεση των ανωτέρω απορριµµάτων σε
οικόπεδα, αγροτεµάχια ή σε ακάλυπτους χώρους.

100,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

9.5.12.

Εναπόθεση αστικών-οικιακών απορριµµάτων, από
οικίες ή καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
σε κάδους ανακύκλωσης.

100,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

9.5.13.

Εναπόθεση υλικών συσκευασίας εµπορευµάτων ή
ανακυκλώσιµων υλικών σε κάδους µηχανικής
αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων.

100,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

Κλαδιά, φύλλα, χόρτα κλπ που εναποτίθενται χύµα
και χωρίς την διαδικασία των ογκωδών
αντικειµένων, από το Τµήµα Περιβάλλοντος.
Εναπόθεση τοξικών αποβλήτων σε κοινόχρηστους
χώρους.

80,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται
500,00 €-1.000,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

9.5.16.

Ανάµειξη οικιακών απορριµµάτων µε επικίνδυνατοξικά ή µολυσµατικά απορρίµµατα Νοσοκοµείων ή
άλλων επιχειρήσεων ιδιωτών.

500,00 €-1.000,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

9.5.17.

Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που
δεν έχουν σάκους συλλογής απορριµµάτων και
µέσων µεταφοράς τους.

80,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

9.5.14.

9.5.15.

9.5.18.

9.5.19.

9.5.20.

Απόρριψη χαρτιών, πακέτων, µικροαντικειµένων
σε πεζοδρόµια, κοινόχρηστους και δηµόσιους
χώρους (πλατείες, παιδικές κλπ)
Απόρριψη αναµµένων τσιγάρων, εύφλεκτων ή
χηµικών υλικών στους κάδους και στα καλαθάκια
απορριµµάτων.

80,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

Ρύπανση οδοστρωµάτων πεζοδροµίων ή άλλων
κοινόχρηστων χώρων µε µηχανέλαια οχηµάτων.

100,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται
80,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

Ρύπανση από περιττώµατα κατοικίδιων ζώων.
9.5.21.

9.5.22.

80,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από χρήση
απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που
δηµιουργούν αφρό π.χ. πλύσιµο οχηµάτων κ.λ.π.

80,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται
100,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

9.5.24.

Ρύπανση µε εµπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν,
φυλλάδια, αναγγελίες κηδειών και µνηµοσύνων,
εναέριες επιγραφές.
Εγκατάλειψη υπολειµµάτων διαφηµιστικών
πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους
χώρους.

9.5.25.

Εναπόθεση από καταστήµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος υπολειµµάτων τροφών έξω από
κάδους, ανεξαρτήτως αν είναι συσκευασµένα ή µη
σε πλαστικούς σάκους απορριµµάτων

200 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται και σε
επαναλαµβανόµενες
περιπτώσεις, επιβάλλεται η
αφαίρεση της άδειας
τραπεζοκαθισµάτων

9.5.23.
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100,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

9.5.26.

9.5.27.

9.5.28.

9.5.29.

9.5.30.

9.5.31.

9.5.32.

9.5.33.

9.5.34.

9.5.35.

9.5.36.

9.5.37.

9.5.38.

Ρύπανση από καταστήµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, καφέ, µπαρ, περιπτέρων,
κυλικείων κ.α. από επιτόπια κατανάλωση
προσφεροµένων ειδών (καφέ, αναψυκτικά,
πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.).

Ρύπανση οδών, πεζοδροµίων και κοινοχρήστων
χώρων από προϊόντα καθαρισµού καταστηµάτων ή
ιδιωτικών χώρων.
Ρύπανση από διαφηµιστικά πλαίσια ή αυθαίρετες
διαφηµίσεις σε δηµοτικούς ή κοινόχρηστους
χώρους.
Αµέλεια καθαρισµού κοινόχρηστων ή ιδιωτικών
χώρων (χώρων τραπεζοκαθισµάτων, αποθηκών,
παρκινγκ κ.α.) δίπλα σε σχολεία, κατοικίες κ.α.
Εναπόθεση σε πεζοδρόµιο, οδόστρωµα ή πλατεία
οποιουδήποτε αντικείµενου ή υλικού από
καταστήµατα (ψυγεία, πάγκοι, προθήκες,
στέγαστρα, ζαρντινιέρες, κιβώτια ποτών κ.α.) .
Αµέλεια καθαρισµού µισθωµένων χώρων και
ρύπανση από διασκορπισµό των απορριµµάτων

Πραγµατοποίηση εργασιών χωρίς άδεια σε
πεζοδρόµια-δρόµους από καταστήµατα ή
συνεργεία, που ρυπαίνουν τους παραπάνω
κοινόχρηστους χώρους .
Εναπόθεση πάσης φύσης υλικών συσκευασίας έξω
από τον χώρο των περιπτέρων.
Απόρριψη σε κάδους απορριµµάτων, υπόνοµους ή
δίκτυα απορροής µηχανέλαιων από συνεργεία
οχηµάτων ή µαγειρικών ελαίων και λιπών από
καταστήµατα εστίασης.

ΑΔΑ: ΩΣΒΜΩΕΤ-3Ι5
200 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται και σε
επαναλαµβανόµενες
περιπτώσεις, επιβάλλεται η
αφαίρεση της άδειας
τραπεζοκαθισµάτων
80,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται
300,00 €-1.500,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται
100,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται
100,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται
100,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται
200,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται
80,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται
200,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

Τοποθέτηση ογκωδών αντικειµένων σε πεζοδρόµια
και κοινόχρηστους χώρους.

100,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

Μη χρησιµοποίηση ειδικού προστατευτικού
καλύµµατος από φορτηγά που µεταφέρουν υλικά ή
διάφορες συσκευασίες.

150,00 €-300,00€
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

Ρύπανση από απορρίµµατα που προέρχονται από
φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων.

100,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται

Φορτηγά Ι.Χ. και Δ.Χ. που αδειάζουν απορρίµµαταµπάζα κλπ σε δρόµους, πλατείες, ποταµούς
ρέµατα, κ.χ., κ.λ.π.

9.5.39.

Ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών ή χώρων άσκησης
υπαιθρίου εµπορίου.

9.5.40.

Μη καθαρισµός χώρου λαϊκής αγοράς και µη
αποµάκρυνση κάθε κινητής κατασκευής.

200,00 €-1.000,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται
150,00 €-250,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται
150,00 €
Σε περίπτωση υποτροπής
διπλασιάζεται
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ΑΔΑ: ΩΣΒΜΩΕΤ-3Ι5
* Για την αντιµετώπιση των δαπανών καθαριότητας, ο Δήµος επιβάλλει τέλη καθαριότητας
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1080/80, που καθορίζονται µε ετήσιες κανονιστικές
αποφάσεις του.
Β. Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική
εφηµερίδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.3463/2006.
Εξουσιοδοτεί τον κο Δήµαρχο για τα περαιτέρω.
Μειοψηφούντων των µελών Χαράλαµπου Παπαδόπουλου και Σταύρου Ανανιάδη, οι οποίοι
δήλωσαν παρόντες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 152/2016
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές.
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη, 01-04-2016
Με εντολή Δηµάρχου
Η προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
Ζωή Σερετίδου
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Κ.Σ.

