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∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Εκ του υπ’ αριθ. 17/7-7-2011 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων.

Αριθ.αποφ. 213/2011

Έγκριση Κανονισµού Καθαριότητος ∆ήµου
Μεγαρέων.

Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 7 Ιουλίου
2011 ηµέρα Πέµπτη & ώρα 8:30 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
∆.Σ/λιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 14823/1-7-2011 εγγράφου
προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Θωµά Κεφαλόπουλου που επιδόθηκε
σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του
Ν.3852/2010.
∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33
∆.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 30 ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Θωµ. Κεφαλόπουλος Πρόεδρος
Αντώνης Ρήγας
Κλεάνθης Βαρελάς
Αδαµ. Κοροβέση
Ελευθ. Παπαλευθέρης
Γεώργιος Κουµπέτσος
Αργυρώ Κακαρίκου
Αρ.Οικονοµοπούλου
Αγγ. Μακρυγιάννης
Νικ. Στρατουδάκης
Ιωάν. Οικονόµου
Χρήστος Λαγός
Αθαν. ∆ρένης
Αικ. Ψαρουλάκη
Αθαν. Ζάλης

Γεώργ. Σακελλαρίου
Σωτ. Πιλίλης
Βασ. Μαυροειδή
Αναστ. ∆έσκος
Γρ.Σταµούλης
Ιωαν. ∆ήµας
Γεωργ. Μιχάλαρος
Γεωργ. Στρατούρης
∆ηµ. Στρατιώτης
Γεωργ. Μπερδελής
Αθαν. Μαζιώτης
Βασ. Χατζόπουλος
Αλεξ. Καλιπόζη
Ιωάν. Ποµώνης
Σταύρος Φωτίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

Βασιλειος Κόττας
Καλ. Νικολάου
Αντ. Χοροζάνης

Παν. Παρασκευάς - Πρόεδρος
Σ/λίου ∆ηµ.Κοιν.Ν.Περάµου

Ο κ. Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.
Προσκληθείς παρίστανται ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Μαρινάκης καθώς και ο
Πρόεδρος του Σ/λίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγάρων κ. Νικ. Σωτηρίου.
Στην αρχή της 210/2011 αποφάσεως προσήλθε ο ∆. Σ/λος Αντ. Χοροζάνης.
…………………………………………………………………………………………..
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 5ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως
και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆.Σ/λίου την υπ’ αριθ. 33/2011 απόφασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µας «περί Κανονισµού
Καθαριότητος του ∆ήµου Μεγαρέων» µε την οποία αποφάσισε οµόφωνα να
«Εγκρίνει το Σχέδιο Κανονισµού Καθ/τος & προστασίας Περιβάλλοντος
σύµφωνα µε αυτά που αναφέρει το από 2/15-6-2011 πρακτικό της ∆ηµοτικής
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Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Μεγαρέων και της από 24-6-2011
εισήγησης του πρ/µένου της ΤΥ∆Μ κ.Πέτρου Μήλεση».
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του την υπ’ αριθ. 33/2011
απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το Σχέδιο Κανονισµού καθαριότητος
του ∆ήµου και συζήτησε διεξοδικά το θέµα και αντάλλαξε απόψεις.
Αφού είδε και τις σχετικές ∆/ξεις του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ (31) ∆.Σ/ΛΩΝ
Α) Εγκρίνει τον Κανονισµό Καθαριότητας ∆ήµου Μεγαρέων ο οποίος
έχει ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Άρθρο 1ο
Αντικείµενο του κανονισµού
Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι
κοινωνικά αγαθά άµεσης προτεραιότητας που µέσα από διαρκή συνεργασία
του ∆ήµου και των πολιτών – δηµοτών µπορεί να αποφέρει τα µεγαλύτερα
δυνατά αποτελέσµατα. Ο κανονισµός αυτός έχει στόχο την διατήρηση της
καθαριότητας στην πόλη και την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, την σωστή
διαχείριση των απορριµµάτων (συσκευασία, συλλογή, αποκοµιδή και
διάθεση), την ενηµέρωση των δηµοτών – κατοίκων και την επιδίωξη της
συνεργασίας τους. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού σε καµία
περίπτωση δεν αποκλείουν την εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων της
κείµενης νοµοθεσίας και ισχύουν, όταν δεν αντίκειται στις Υγειονοµικές, τις
Αστυνοµικές διατάξεις, καθώς και άλλες ειδικές διατάξεις.
Ο παρών Κανονισµός έχει ως αντικείµενο :
• την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και την διασφάλιση της
δηµόσιας υγείας
• τη σωστή διαχείριση των απορριµµάτων - στερεών αποβλήτων
(συσκευασία, συλλογή, αποκοµιδή, ανακύκλωση, διάθεση), µε
µεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
• τη γνωστοποίηση και συµµόρφωση στις σχετικές γενικές και ειδικές
δηµοτικές διατάξεις.
Στόχοι του παρόντος κανονισµού είναι:
• Η αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθµισης του περιβάλλοντος, αλλά
αντίθετα την προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος
• Η αναβάθµιση των περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους,
αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.
• Η ενεργός συµµετοχή των δηµοτών
• Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
• Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερόµενων
υπηρεσιών στους δηµότες, κατοίκους, επισκέπτες της πόλης και τους
επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του
∆ήµου
• Η περιβαλλοντική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των δηµοτών, των
κατοίκων και των επαγγελµατιών που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή ευθύνης του ∆ήµου
• Η λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για την επίτευξη αυτών των
σκοπών.
Ο Κανονισµός και η πολιτική συνεργασία του ∆ήµου µε τους δηµότες,
τους
κατοίκους και τους εν γένει χρήστες των υπηρεσιών Καθαριότητας, διέπεται
από
τις εξής βασικές αρχές:
Την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»
Την αρχή της «αειφόρου ανάπτυξης»
Την αρχή της ∆ηµοσιότητας
Την αρχή της Πρόληψης
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Άρθρο 2ο
Η Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού
Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων όπως ισχύει,
ανήκει στη ∆ηµοτική Αρχή, όπως αυτή εκπροσωπείται από το ∆ήµαρχο και
τους αντιδηµάρχους, ασκούµενη από την υπηρεσία καθαριότητας. Επίσης o
∆ήµαρχος µπορεί, µε αποφάσεις του, να αναθέτει σε δηµοτικούς υπαλλήλους
την εφαρµογή µέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος
Κανονισµού και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων.
Ο ∆ήµος έχει την υποχρέωση µε την βοήθεια και συµπαράσταση των
αρχών, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, των φορέων, συλλόγων, οργανισµών και
κατοίκων να φροντίζει για την καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων.
Τα εντεταλµένα προς το σκοπό αυτό όργανα, οφείλουν να εποπτεύουν την
τήρηση και πιστή εφαρµογή του Κανονισµού Καθαριότητας και Προστασίας
Περιβάλλοντος. Κατά τα λοιπά, ισχύει ο Οργανισµός Εσωτερικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου.
Άρθρο 3ο
Προσδιορισµός και ταξινόµηση των απορριµµάτων
Ως απορρίµµατα - στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή
αντικείµενα κυρίως στερεάς µορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες
δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης,
εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος που
είναι εγκαταλελειµµένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν.
Τα στερεά απόβλητα περιλαµβάνονται αναλυτικά στο παράρτηµα ΙΒ΄
του άρθρου 17 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909/22-12-2003)
(Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων – Απόφαση 2001/118/ΕΚ).
∆ηµοτικά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα που περιγράφονται στο
παράρτηµα ΙΒ΄ του άρθρου 17 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 µε ονοµατολογία
αναφοράς 20.00.00, από τα οποία εξαιρούνται τα απόβλητα που περιέχονται
στην ίδια ονοµατολογία και τα οποία περιλαµβάνονται στον κατάλογο
επικίνδυνων αποβλήτων, που έχει υιοθετηθεί µε την απόφαση 94/904 Ε.Κ..
Ως οικιακά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα των κατοικιών, του
οδοκαθαρισµού ή άλλα απόβλητα που µπορούν από τη φύση ή την σύνθεσή
τις να εξοµοιωθούν µε τα «οικιακά».
Αυτά σύµφωνα µε την Ελληνική (κυρίως στα παραρτήµατα του άρθρου
17 της KYA 50910/2727/2003) και την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, αλλά και για τις
ανάγκες του παρόντος κανονισµού ταξινοµούνται σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙ∆ΙΚΑ και
ΤΟΞΙΚΑ-ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ.
1. ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Τα αστικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν :
α) Εσωτερικά απορρίµµατα που προέρχονται από οικίες, καταστήµατα,
γραφεία, βιοµηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελµατικούς χώρους,
υπεραγορές τροφίµων, νοσοκοµεία, ιδρύµατα, εκκλησίες, σχολεία, και γενικά
από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.
β) Εξωτερικά απορρίµµατα οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται
σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κλπ.
γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών καλλωπιστικών φυτών (κλαδιά, φύλλα,
χόρτα κ.α.).
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δ) Ογκώδη αστικά απορρίµµατα (παλαιά έπιπλα, στρώµατα, άχρηστες
οικιακές συσκευές κλπ.

2. ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Τα ειδικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν :
α) Υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα βιοµηχανιών,
βιοτεχνιών, εργαστηρίων συνεργείων, υπεραγορών τροφίµων, κέντρων
διασκέδασης και άλλων µονάδων παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών και δεν
προσοµοιάζουν µε τα αστικά, λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας,
δυνατότητας µεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (µέταλλα, ξύλο, χαρτί,
πλαστικά, κ.λ.π.)
β) Υπόλοιπα νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός εκείνων που
προέρχονται
από
αίθουσες
χειρουργείων
και
τοκετών,
από
παθολογοανατοµικά- µικροβιολογικά- αιµατολογικά εργαστήρια, από τµήµατα
λοιµωδών νόσων κ.λ.π. τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε
ειδικούς κλιβάνους.
γ) Απορρίµµατα και υπόλοιπα καθαρισµού νεκροταφειακών χώρων.
δ) Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά
οικοδοµικές εργασίες.
ε) Απόβλητα µη δυνάµενα να µεταφερθούν µε τις συνηθισµένες µεθόδους και
οχήµατα.
στ) Αυτοκίνητα, οχήµατα, σκάφη και µηχανήµατα γενικά καθώς και µέρη τους,
άχρηστα ή εγκαταλελειµµένα κατά τις κείµενες διατάξεις.
3. ΤΟΞΙΚΑ - ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Τοξικά-βλαβερά θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυµονούν
κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρµακα, εκρηκτικά,
ραδιενεργά κ.λ.π.) των οποίων η συλλογή, αποκοµιδή και διάθεση γίνεται µε
τρόπους, µεθόδους και µεταφορικά µέσα διαφορετικά από τα συνήθη.
α) Όλα τα απορρίµµατα που περιέχουν ουσίες οι οποίες εγκυµονούν
κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρµακα,
ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά κλπ.), τα οποία περιέχονται στην
13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) µε αντικείµενο «Μέτρα όροι και
περιορισµοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» σε συµµόρφωση µε
τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του
Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991.
β) Απόβλητα µη δυνάµενα να µεταφερθούν δια των συνήθων µεθόδων και
οχηµάτων.
γ) Υπόλοιπα νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός εκείνων που
προέρχονται
από
αίθουσες
χειρουργείου
και
τοκετών,
από
παθολογοανατοµικά και µικροβιολογικά εργαστήρια, από νοσοκοµεία ή
τµηµάτων αυτών για λοιµώδη νοσήµατα, τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά
προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους.
Άρθρο 4ο
Προσδιορισµός και φύση της διαχείρισης των απορριµµάτων
Ως διαχείριση απορριµµάτων νοείται η συλλογή, η µεταφορά, η
διαλογή, η αποθήκευση, η εναπόθεση καθώς και οι αναγκαίες εργασίες
επεξεργασίας τους για την επαναχρησιµοποίηση, ανάκτηση ή ανακύκλωση
πρώτων υλών.
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Πιο συγκεκριµένα νοούνται ως :
α) ΣΥΛΛΟΓΗ: Ο τρόπος συσκευασίας και προσωρινής αποθήκευσης των
απορριµµάτων µέχρις ότου πραγµατοποιηθεί η παραλαβή τους από τις
υπηρεσίες του ∆ήµου.
β) ∆ΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ: Όλοι οι τρόποι και οι µέθοδοι αρχικής συλλογής
υλικών µε σκοπό την ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση ή ανάκτησή τους .
γ) ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η: Όλες οι εργασίες που αφορούν στην παραλαβή και
φόρτωση των απορριµµάτων από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης
στα µέσα µεταφοράς και ακολούθως στους τόπους διάθεσης .
δ) ∆ΙΑΘΕΣΗ: Όλες οι εργασίες που γίνονται στο χώρο τελικής διαχείρισης και
εναπόθεσης, που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας και του
περιβάλλοντος, καθώς και οι εργασίες ανακύκλωσης, επαναχρησιµοποίησης,
ανάκτησης και παραγωγής ενέργειας.
ε) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: Όλες οι εργασίες περισυλλογής
και αποµάκρυνσης απορριµµάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες,
κοινόχρηστους χώρους γενικώς, ακάλυπτα οικόπεδα και εκτάσεις κ.λ.π.
στ) ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Χώρος απλών ή
σύνθετων εγκαταστάσεων και εξοπλισµών ή υπαίθριων, για τη µεταφόρτωση
των απορριµµάτων που αποκοµίζονται από όλες τις περιοχές του ∆ήµου και
µεταφέρονται µε ειδικές µεθόδους και οχήµατα στους τόπους τελικής
επεξεργασίας ή στις χωµατερές.
Άρθρο 5ο
Χώροι παραγωγής απορριµµάτων και υπεύθυνοι τήρησης των
διατάξεων
Για την εφαρµογή των επόµενων διατάξεων του Κανονισµού αυτού οι
χρησιµοποιούµενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες :
1. Ως «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν µόνιµα
ή πρόσκαιρα, οικογένειες ή άτοµα και τα συγκροτήµατα κατοικιών
(πολυκατοικίες). Υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους, για δε τους
κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτηµάτων είναι ο
διαχειριστής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής, υπεύθυνοι
θα θεωρούνται όλοι οι ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων του κτιρίου.
2. Ως «Επιχειρήσεις - Καταστήµατα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι,
όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εµπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα
κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των
διατάξεων είναι οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους κατά το νόµο και το
καταστατικό.
3. Ως «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται
οποιαδήποτε επαγγέλµατα µόνιµα ή πρόσκαιρα. Υπεύθυνος είναι ο
ιδιοκτήτης τους, νοµέας ή κάτοχός τους.
4. Για τις «βιοµηχανικές» εν γένει µονάδες υπεύθυνος θα είναι
συγκεκριµένο πρόσωπο οριζόµενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της
µονάδας
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5. Ως «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγµένοι ή µη,
εντός ή εκτός σχεδίου, και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή νοµέας
αυτού.
6. Ως Πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όπως αυτές καθορίζονται από
την υγειονοµική διάταξη ¨Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων¨ Υ1β/2000/95 (ΦΕΚ 343 Β΄) και τις
οικίες διατάξεις του νόµου. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το
πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνοµα των οποίων ασκείται η επιχείρηση
ή ο διευθυντής της επιχείρησης.
Άρθρο 6ο
Υποχρεώσεις του ∆ήµου
Με βάση τον παρόντα Κανονισµό οι υποχρεώσεις του ∆ήµου καθορίζονται ως
εξής:
1.
Η περισυλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των µη ογκωδών
αστικών απορριµµάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.
1.α του παρόντος Κανονισµού γίνεται από το ∆ήµο. Η αποκοµιδή γίνεται
καθηµερινά επτά (7) ηµέρες την εβδοµάδα µε κυλιόµενο ρεπό, πενθήµερη
απασχόληση σε βάρδιες, βάσει προγράµµατος που καταρτίζει η Υπηρεσία
Καθαριότητας και ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος. Οι ώρες αποκοµιδής θα είναι
από τις 11 µµ έως και τις 12 πµ. Τα απορρίµµατα µεταφέρονται, µε ειδικά
µέσα του ∆ήµου, σε σταθµούς µεταφόρτωσης, χώρους υγειονοµικής
ταφής, εργοστάσια διαλογής, ανακύκλωσης, ή όπου αλλού ορίσει η
∆ηµοτική Αρχή. Ο ∆ήµος οφείλει να διατηρεί τα µέσα προσωρινής
αποθήκευσης σε καλή κατάσταση και να προβαίνει σε συχνό πλύσιµο,
απολύµανση και συντήρησή τους.
2.
Η αποκοµιδή, µεταφορά των ειδικών απορριµµάτων που αναφέρονται
στο άρθρο 3 παρ. 2.α πραγµατοποιείται ανάλογα µε πρόγραµµα που
καταρτίζεται από την υπηρεσία σε συνεργασία µε τον Αντιδήµαρχο
Καθαριότητας.
3.
Η αποκοµιδή των απορριµµάτων του άρθρου 3 παρ. 2.β (νοσοκοµείων
και λοιπών θεραπευτικών µονάδων), πρέπει να πραγµατοποιείται
καθηµερινά µε ευθύνη του παραγωγού των αποβλήτων όπως ορίζεται από
το σχετικό άρθρο.
4.
Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων γίνεται µε εργασίες
περισυλλογής και αποµάκρυνσης σκουπιδιών και απορριµµάτων που
βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα
οικόπεδα και εκτάσεις από τις υπηρεσίες του ∆ήµου ανάλογα µε τις
εποχιακές ή τρέχουσες ανάγκες.
o
Η συχνότητα και οι µέθοδοι σκουπίσµατος των δρόµων
καθορίζονται από το ∆ήµο δεδοµένων των αναγκών, των
δυνατοτήτων και των διαθέσιµων µέσων και προσωπικού.
o
Για την διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο ∆ήµος
τοποθετεί κατά πυκνά διαστήµατα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία
απορριµµάτων, ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής.
o
Η εφαρµογή του προγράµµατος διαλογής απορριµµάτων για
ανακύκλωση, ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση πρώτων υλών
σήµερα γίνεται µε ειδικούς κάδους (µπλέ κάδοι). Αν στο µέλλον
εφαρµοσθεί καποιο συµπληρωµατικό σύστηµα ανακύκλωσης από το
∆ήµο, θα εκδοθεί ειδική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
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5.

Ο ∆ήµος οφείλει :
α)
i.
Να ενηµερώνει τους δηµότες για τα προγράµµατα και
δροµολόγια οχηµάτων αποκοµιδής απορριµµάτων, µηχανικών
σαρώθρων και τις τυχόν αλλαγές. Να ενηµερώνει για τη λήψη
έκτακτων µέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό
απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
ii.
Να πραγµατοποιεί την αποκοµιδή των απορριµµάτων σε
καθηµερινή βάση.
iii.
Μετά την αποκοµιδή των απορριµµάτων ο ∆ήµος υποχρεούται
να πλένει τακτικά τον άδειο κάδο, µε το ειδικό καδοπλυστικό
µηχάνηµα της υπηρεσίας καθαριότητας.
β) Να δηµοσιεύσει και να γνωστοποιήσει τον παρόντα Κανονισµό, όπως
ορίζεται σχετικά στις οικείες διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων.

Άρθρο 7ο
Εξαιρέσεις από τον παρόντα κανονισµό
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται:
1. Στη συλλογή και αποκοµιδή των απορριµµάτων – αποβλήτων του
άρθρου 3 παρ. 3 και όσων χαρακτηρίζονται ως τοξικά – επικίνδυνα ή
διέπονται από ειδικές υγειονοµικές διατάξεις όπως είναι τα
µολυσµατικά απόβλητα Νοσοκοµείων.
2. Στην αποµάκρυνση των µπαζών και λοιπών οικοδοµικών υλικών που
προέρχονται από οποιεσδήποτε οικοδοµικές εργασίες (άρθρο 3 παρ.
2.δ).
3. Στη συντήρηση και καθαρισµό του αποχετευτικού δικτύου και του
δικτύου οµβρίων της ∆ΕΥΑΜ για το οποίο είναι αρµόδια η ίδια η
εταιρεία.
4. Στον καθαρισµό σταθµών και γραµµών, ιδιοκτησίας φορέων Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς (ΟΛΕ, ΟΣΕ κ.λ.π.).
5. Σε καθαρισµό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν
σε ιδιωτικούς ή άλλους δηµόσιους φορείς, εκτός αν έχει υπάρξει
προηγούµενη συµφωνία.
6. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψεις εκτάκτων µέτρων, για λόγους
δηµόσιας τάξης ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης
απορριµµάτων (ΧΥΤΑ-ΣΜΑ κ.τ.λ), ο ∆ήµος µετά από ενηµέρωση των
δηµοτών µπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να διακόπτει τα
προγράµµατα αποκοµιδής, µέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα µέτρα ή
επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης.
7. Στην άρση και µεταφορά ογκωδών και βαρέων οχηµάτων ή
µηχανηµάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε
ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους
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Άρθρο 8ο
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά µη ογκώδη αστικά
απορρίµµατα
1. Όλοι οι κάτοικοι πρέπει να συµβάλλουν στην εύρυθµη λειτουργία της
αποκοµιδής των απορριµµάτων συµπιέζοντας τα όσο το δυνατόν
περισσότερο.
2. Όλοι οι κάτοικοι πρέπει να συµβάλλουν στην εύρυθµη λειτουργία της
αποκοµιδής των απορριµµάτων τοποθετώντας τα απορρίµµατα στους
κάδους όσο το δυνατόν πιο κοντά χρονικά στην προγραµµατισµένη
από την υπηρεσία καθαριότητας ώρα αποκοµιδής από την εκάστοτε
περιοχή. Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση απορριµµάτων χύδην
στο πεζοδρόµιο ελέω της προστασίας των πεζών και των οχηµάτων,
αλλά και λόγω της πρόληψης της διαρροής υλικών.
3. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίµµατα των χώρων όπως αυτοί
χαρακτηρίζονται στο άρθρο 7 παρ. 1,2,3,4,5 του παρόντος Κανονισµού
πρέπει να ενηµερώνονται για το πρόγραµµα αποκοµιδής
απορριµµάτων που ο ∆ήµος έχει καταρτίσει για την γειτονιά τους. Την
ώρα διέλευσης του απορριµµατοφόρου οφείλουν να έχουν
συσκευασµένα τα απορρίµµατά τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς
σάκους τους οποίους έχουν τοποθετήσει µέσα στον κάδο µηχανικής
αποκοµιδής που ο ∆ήµος έχει τοποθετήσει. Οι κάδοι τοποθετούνται σε
συγκεκριµένες θέσεις κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας της Υπηρεσίας
Καθαριότητας του ∆ήµου σε συνεργασία µε τον Αντιδήµαρχο
Καθαριότητας και τον διαχειριστή της πολυκατοικίας. Επίσης κάδοι
τοποθετούνται και σε οποιοδήποτε κτίριο κρίνει η Υπηρεσία, ότι
εξυπηρετεί τις ανάγκες της αποκοµιδής. Η υπηρεσία καθαριότητας του
∆ήµου είναι η αρµόδια για τη µετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (µόνιµης ή
προσωρινής) των κάδων. Στους δηµότες που καταργούν εσοχές και
µετακινούν αυθαίρετα τους κάδους επιβάλλεται πρόστιµο που
βεβαιώνεται σε βάρος του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή της
οικοδοµής και είναι ίσο µε 50€ ανά κάδο. Η επικόλληση αυτοκόλλητων,
διαφηµιστικών αφισών και η αναγραφή συνθηµάτων σε κάδους ή άλλα
µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων επισύρει πρόστιµο ίσο
µε την αξία της αποκατάστασης της βλάβης του κάδου.
4. Οι επαγγελµατικοί χώροι που έχουν αυξηµένο όγκο απορριµµάτων
(π.χ super market, καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος κλπ), εφ’
όσον ο ∆ήµος δεν διαθέτει και δεν έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει
κάδους, υποχρεούνται στην εγκατάσταση κάδων, προδιαγραφών
σύµφωνα µε αυτούς που έχει ήδη εγκαταστήσει ο ∆ήµος και σε αριθµό
και χωρητικότητα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας
καθαριότητας.
5. Για λόγους που σχετίζονται µε την αισθητική της πόλης και την δηµόσια
υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους.
Για όσους συλλαµβάνονται να παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο ∆ήµος
επιβάλει πρόστιµο κατά του υπευθύνου ίσο µε 50,00 € / m2
καταλαµβανόµενης επιφάνειας. Σε περίπτωση απεργίας συστήνεται
στους δηµότες να µη βγάζουν τα απορρίµµατά τους στους κάδους,
αλλά να τα κρατούν στο µπαλκόνι του σπιτιού τους, προκειµένου να
αποφευχθεί υπερβολική ρύπανση. Σε αντίθετη περίπτωση θα
επιβάλλεται πρόστιµο 50,00 € / m2 καταλαµβανόµενης επιφάνειας.
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6. Εξαίρεση από την υποχρέωση τοποθέτησης κάδου µπορεί να γίνει
µόνο για ειδικούς λόγους µετά από εισήγηση της υπηρεσίας
καθαριότητας και απόφαση του Αντιδηµάρχου Καθαριότητας.

Άρθρο 9ο
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά
απορρίµµατα
1. Τα απορρίµµατα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά
παραλαµβάνονται από τον ∆ήµο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ειδοποίησης στην Υπηρεσία Καθαριότητας (τηλ.:2296082375 2296032719). Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να µην
εναποθέτουν τα ογκώδη απορρίµµατα (παλιές οικιακές συσκευές, έπιπλα
κ.λ.π.) στο πεζοδρόµιο από πριν, αλλά µόνο κατόπιν συνεννόησης µε την
Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου και να τα τοποθετούν σε σηµείο που
δεν εµποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχηµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση
θεωρείται ότι καταλαµβάνουν δηµοτικό χώρο και θα επιβάλλεται πρόστιµο
50,00 € / m2 καταλαµβανόµενης επιφάνειας.
2. Για τα καταστήµατα, γραφεία κλπ., υποχρεούνται οι υπεύθυνοι για τα
πάσης φύσεως απορρίµµατα συσκευασίας που τοποθετούνται προς
αποκοµιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λ.π.), να έχουν προηγουµένως
ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως κ.λ.π.. Επίσης
υποχρεούνται να τοποθετούν τα απορρίµµατα στο πεζοδρόµιο σε χρονική
στιγµή όχι µεγαλύτερη από 2 ώρες πριν από την ώρα του
προγραµµατισµένου δροµολογίου των απορριµµατοφόρων από την
περιοχή τους. Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή ο ∆ήµος
επιβάλει πρόστιµο ίσο µε 50,00 € / m2 καταλαµβανόµενης επιφάνειας.
3. Για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών :
o
Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν κλπ.
συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά
απορρίµµατα. Σε περίπτωση απορριµµάτων που δεν είναι
τοποθετηµένα σε σάκους επί του πεζοδροµίου ασυσκεύαστα (χύµα)
επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιµο 50,00 € / m2
καταλαµβανόµενης επιφάνειας.
o Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαδιά κλπ συσκευάζονται
σε ελαφρά δεµάτια, δεµένα µε ανθεκτικό σχοινί ή σύρµα, για την
εύκολη φόρτωσή τους. Επίσης δε θα πρέπει να αποτίθενται στο
πεζοδρόµιο σε χρονική στιγµή όχι µεγαλύτερη από 2 ώρες πριν
από την ώρα του προγραµµατισµένου δροµολογίου των
απορριµµατοφόρων από την περιοχή τους. Στους παραβάτες
επιβάλλεται πρόστιµο 50,00 € / m2 καταλαµβανόµενης
επιφάνειας.
o
Υπόλοιπα χώµατος και κοπροχώµατος αποµακρύνονται
υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους µε δικά τους µέσα.
Απαγορεύεται η ανάµειξη τους µε οικιακά απορρίµµατα. Στους
παραβάτες ορίζεται πρόστιµο 50,00 € ανά σακούλα.
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Άρθρο 10ο
Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριµµάτων
1. Τα ειδικά απορρίµµατα που προέρχονται από βιοµηχανικές, βιοτεχνικές
και άλλες δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2.α του
παρόντος Κανονισµού, περισυλλέγονται µε βάση ειδικό πρόγραµµα που
καταρτίζεται και τηρείται από την υπηρεσία καθαριότητας.
2. Στην περίπτωση που ο ∆ήµος δεν έχει τη δυνατότητα αποκοµιδής,
µεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριµµάτων που περιγράφονται
στο άρθρο 3 παρ.2.α οι υπεύθυνοι βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων,
συνεργείων κλπ. υποχρεούνται να αποµακρύνουν τα απορρίµµατα µε δικά
τους µέσα. Επίσης υποχρεούνται µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής να τα
κρατούν συσκευασµένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να µην τα
εναποθέτουν στο πεζοδρόµιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 9 παρ. 1.1 του παρόντος
Κανονισµού. Σε περίπτωση δε που αυτά απορριφθούν σε θαλάσσια ύδατα
επιβάλλεται πρόστιµο από 100 € έως και 500 € ανάλογα το µέγεθος της
ρύπανσης.
3. Ειδικά ως προς τα απόβλητα νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων οι
υπεύθυνοι είναι υποχρεωµένοι για τον διαχωρισµό των µολυσµατικών
απορριµµάτων από τα µη. Τα µολυσµατικά θα πρέπει τοποθετούνται σε
ειδικούς
χρωµατιστούς
πλαστικούς
ανθεκτικούς
σάκους
και
παραλαµβάνονται προς αποτέφρωση από ειδικό όχηµα του Ε.Σ.∆.Κ.Ν.Α.
ή άλλου κατάλληλα αδειοδοτηµένου φορέα διαχείρισης ανάλογων
αποβλήτων. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάµειξη των µολυσµατικών και µη
µολυσµατικών απορριµµάτων. Σε περίπτωση που γίνεται ανάµειξη των
µολυσµατικών µε τα µη µολυσµατικά απορρίµµατα, ο ∆ήµος δεν τα
παραλαµβάνει και δεν τα µεταφέρει. Στους παραβάτες επιβάλλεται
πρόστιµο από 50,00 € έως και 1000,00 € ανάλογα τον όγκο και το είδος
των αποβλήτων.
4. Η ανάµιξη ειδικών και επικίνδυνων απορριµµάτων µε οικιακά, επισύρει
πρόστιµο σε Νοσοκοµεία, άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες.
5. Τα απορρίµµατα του νεκροταφειακού χώρου:
• τα προερχόµενα από εργασίες καθαρισµού των διαφόρων χώρων, του
κυλικείου κ.λ.π. που προσοµοιάζουν µε τα εσωτερικά αστικά,
συλλέγονται και µεταφέρονται κατά το συνήθη τρόπο
• τα προερχόµενα από εκταφές θεωρούνται επικίνδυνα και
συσκευάζονται και µεταφέρονται µε ειδικό τρόπο βάση της εκάστοτε
ισχύουσας νοµοθεσίας.
6. Η συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων και
στερεάς κόπρου από πτηνοτροφικές επιχειρήσεις γίνεται σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές και λοιπές διατάξεις, έτσι ώστε να
προστατεύεται η δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. ∆ιάθεση κόπρου στο
έδαφος ή σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις γίνεται µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη
των αρµόδιων φορέων - υπηρεσιών (Υγείας, Γεωργίας, Περιβάλλοντος,
κλπ) εφ΄ όσον κριθεί ότι λόγω της ποιότητας, του τρόπου επεξεργασίας δε
δύναται να προκαλέσει κινδύνους για τη ∆ηµόσια Υγεία ή βλάβες το
περιβάλλον γενικά. Σε αντίθετη περίπτωση οι παραβάτες (µεταφορέας,
διευθυντής ή διαχειριστής της εγκατάστασης, ιδιοκτήτης ή νοµέας του
αγροτεµαχίου) τιµωρούνται µε πρόστιµο 300 € έως 1500 €.
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Άρθρο 11ο
Υπόλοιπα οικοδοµικών εργασιών
Μπάζα και γενικά Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και
Κατεδαφίσεων που προέρχονται από οποιεσδήποτε οικοδοµικές εργασίες,
µικροεπισκευές κ.λ.π. πρέπει να µεταφέρονται µε ευθύνη και δαπάνη του
ιδιοκτήτη, νοµέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται από
κατάλληλα αδειοδοτηµένο µεταφορέα ΑΕΚΚ (να είναι κάτοχος άδειας
συλλογής/µεταφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 της
υπ’ αριθ. 50910/2727/2003 ΚΥΑ) και να παραδίδονται είτε στους ΧΥΤΑ είτε σε
εγκεκριµένες µονάδες επεξεργασίας ή σε εγκεκριµένους χώρους αξιοποίησης
ή διάθεσης (από τον οποίο θα εκδοθούν και τα κατάλληλα παραστατικά
παράδοσης) όπως αυτές ορίζονται από την ΚΥΑ 36259/1757/2010 (ΦΕΚ Β΄
1312/24-8-2010). Επίσης δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή τους σε πεζοδρόµια
και κοινόχρηστους χώρους, χωρίς τη σχετική άδεια του ∆ήµου.
Στην περίπτωση που παραµείνουν επί του πεζοδροµίου και ο
ιδιοκτήτης που κάνει τις µικροεπισκευές δεν τα αποµακρύνει έγκαιρα,
θεωρείται ότι καταλαµβάνουν δηµοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι
υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους και σχετικού προστίµου 50,00 € /
m2 καταλαµβανόµενης επιφάνειας για κάθε ηµέρα παραµονής, σύµφωνα µε
την ισχύουσα Νοµοθεσία. Η τοποθέτηση µπαζών µέσα στους κάδους
απορριµµάτων, επιβάλλει πρόστιµο 30,00 € / σακούλα. Στην περίπτωση που
αυτά επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, χείµαρρους,
ρέµατα, πάρκα, άλση, δάση εντός ή εκτός σχεδίου, γίνονται σοβαρές εστίες
ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθµιση στο περιβάλλον. Για αυτό
τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης
αυτής επιβάλλονται ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90. Σε
περίπτωση δε επανάληψης, επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι και στο δεκαπλάσιο
του επιβληθέντος στα προηγούµενα.
Άρθρο 12ο
Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και τοξικών απορριµµάτων που δε
µεταφέρονται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου
Τα απορρίµµατα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3 συλλέγονται
αποκοµίζονται και µεταφέρονται, αποκλειστικά από τους υπευθύνους, όπως
αυτοί προσδιορίζονται από αυτόν τον κανονισµό. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται,
µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής τους, να τα κρατούν συσκευασµένα σε
ειδικούς προστατευµένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να µην τα
βγάζουν στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε άλλους κοινόχρηστους
χώρους. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να προβούν σε άµεση αποµάκρυνσή τους µε
δικά τους µέσα. Η µη συµµόρφωση των υπευθύνων (εκτός όσων
προβλέπονται από υγειονοµικές ή άλλες διατάξεις), επισύρει κάθε φορά
πρόστιµο ανάλογα µε το είδος των απορριµµάτων. Οι παραβάτες οφείλουν να
αποµακρύνουν άµεσα από τους κοινόχρηστους χώρους τα απορρίµµατα. Σε
αντίθετη περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κανονισµού Κοινοχρήστων
χώρων και επιβάλλεται πρόστιµο για κατάληψη άνευ αδείας κοινοχρήστου
χώρου ίσο µε το 3πλάσιο του µεγαλύτερου συντελεστή κατάληψης
κοινόχρηστων χώρων που ισχύει κάθε φορά.
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Επίσης απαγορεύεται η ανάµειξη ειδικών και επικίνδυνων
απορριµµάτων µε τα οικιακά απορρίµµατα και η τοποθέτησή τους σε κάδους
και λοιπά µέσα αποκοµιδής. Η ανάµειξη επικίνδυνων απορριµµάτων µε
«οικιακά» απορρίµµατα από Νοσοκοµεία ή άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες που
αναµειγνύουν µολυσµατικά ή επικίνδυνα απόβλητα µε οικιακά απορρίµµατα,
επισύρει κάθε φορά πρόστιµο.
Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα
εφαρµογής του παρόντα κανονισµού, να παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους
αποδεικτικά της αποκοµιδής και τελικής διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων
απορριµµάτων. Μη συµµόρφωση τους µε αυτό επισύρει πρόστιµο το ύψος
του οποίου είναι ανάλογο µε το είδος του αποβλήτου.

1.

2.

3.

4.

5.

Άρθρο13ο
Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά µε την ανακύκλωση
Εφόσον στο ∆ήµο λειτουργεί πρόγραµµα ανακύκλωσης όλοι οι κάτοικοι
οφείλουν να συµβάλλουν και να συµµορφώνονται µε τις κείµενες διατάξεις και
τον τρόπο συλλογής και εναπόρριψης των προς ανακύκλωση απορριµµάτων.
Κατά το διαχωρισµό τα ανακυκλώσιµα υλικά (γυαλί, πλαστικές συσκευασίες,
αλουµίνιο και χαρτί) τοποθετούνται στους ειδικούς µπλε κάδους
ανακύκλωσης, ενώ τα υπόλοιπα απορρίµµατα στους κάδους σκουπιδιών.
Οι κάτοικοι οφείλουν να µην αναµειγνύουν τα συνήθη απορρίµµατα µε εκείνα
των απορριµµάτων που είναι κατασκευασµένα εξ ολόκληρου από γυαλί,
χαρτί, αλουµίνιο και πλαστικές συσκευασίες αλλά να το διαχωρίζουν και να το
αποδίδουν στο ∆ήµο σύµφωνα µε το όποιο πρόγραµµα περισυλλογής έχει ο
∆ήµος για την περιοχή τους.
Όλοι οι κάτοικοι, επαγγελµατίες και επισκέπτες, υποχρεούνται να
συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και τις οδηγίες
των υπηρεσιών. Σε όσους δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις διαλογής
και συλλογής των αποβλήτων και προκειµένου να υπάρξει αποδοτική
λειτουργία των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης ο ∆ήµος θα επιβάλλει
πρόστιµο 50 € ανά σακούλα, για κάθε σακούλα που περιέχει οργανικά
απορρίµµατα και η οποία θα τοποθετείται σε κάδο ανακύκλωσης. Αυτό ισχύει
για οιοδήποτε από τα προγράµµατα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων
που εφαρµόζει ή θα εφαρµόσει ο ∆ήµος.
Οιαδήποτε φθορά µε δόλο σε µηχάνηµα ανταποδοτικής ανακύκλωσης ή σε
κάδο οποιουδήποτε εφαρµοζόµενου συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης
επισύρει πρόστιµο ύψους ίσο µε το κόστος ολόκληρου του µηχανήµατος.
Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόµενες ποσότητες ανακυκλούµενων
απορριµµάτων είναι σχετικά µεγάλες οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν
ξεχωριστά από τα άλλα απορρίµµατα να τα συµπιέζουν και να τα αποδίδουν
στο ∆ήµο σύµφωνα µε το ισχύον πρόγραµµα περισυλλογής.
Οι µικρές ηλεκτρικές στήλες (µπαταρίες) θα πρέπει να απορρίπτονται στο
δίκτυο των κατάλληλων κάδων της Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Φορητών
Στηλών που έχει αναπτυχθεί σε διάφορα σηµεία των ∆ηµοτικών κτιρίων
καθώς και σε όλα τα σχολεία της περιοχής.
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6. Γενικά τα δηµοτικά απόβλητα που προέρχονται από οχήµατα ελαστικά,
καταλύτες αυτοκινήτων, χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες και
συσσωρευτές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά εκσκαφών,
απαγορεύεται να ρίπτονται σε δηµοτικούς κάδους και καθιερώνεται η
υποχρέωση των υπευθύνων να µεριµνούν για την συλλογή, µεταφορά και
ανακύκλωση τους, όπως αναλυτικά καθορίζεται από ειδικότερες διατάξεις εις
εφαρµογή του Νόµου 2939/2001. Παράβαση αυτού επισύρει πρόστιµο, όπως
ορίζεται µε την εκάστοτε ισχύουσα οικεία νοµοθεσία.
Άρθρο 14o
Υποχρεώσεις πεζών – οδηγών οχηµάτων
Η ρίψη από πεζούς καθοδόν άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων
ειδών µικροσυσκευασίας, µικροαντικειµένων και ειδών ατοµικής χρήσης δεν
επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του
∆ήµου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.) Τα
παραπάνω αντικείµενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια
µικροαπορριµµάτων, στους κάδους απορριµµάτων ή στους κάδους
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών αν µιλάµε για ανακυκλώσιµα υλικά.
Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιµο 20€.
Τα οχήµατα όσων σταθµεύουν µπροστά σε κάδους απορριµµάτων θα
αποµακρύνονται µε δαγκάνες ή σε συνεργασία µε την Τροχαία. Η εν λόγω
παράβαση επισύρει πρόστιµο στον παραβάτη και αφαίρεση των πινακίδων
του οχήµατος του. Η ρύπανση µε λάδια κάθε είδους οχηµάτων που
εγκαταλείπονται στο οδόστρωµα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους, µπορεί
να προκαλέσει ατυχήµατα σε πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση
του παρόντος κανονισµού. Οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων πρέπει να φροντίζουν
για την καλή κατάσταση των οχηµάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να
µεριµνούν για τον καθαρισµό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως
διαρροή µετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων οφείλουν να
ειδοποιούν αµέσως την υπηρεσία Καθαριότητας. Στους παραβάτες
επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 100€. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση
υποτροπής ή ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης.
Άρθρο 15ο
Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
1)
Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, στα οποία παρατηρείται
παραγωγή κάθε µορφής απορριµµάτων από την κατανάλωση ποτών και
εδεσµάτων, οφείλουν να τοποθετούν τα απορρίµµατά τους µέσα στους
κάδους και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο. Στους µη
συµµορφούµενους θα επιβάλλεται πρόστιµο 50,00 έως 500,00 €.
2) Τα κάθε είδους καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, στα οποία
παρατηρείται µεγάλη παραγωγή κάθε µορφής απορριµµάτων (οργανικών
ουσιών, συσκευασιών κ.λ.π.), οφείλουν να συσκευάζουν σε ανθεκτικούς
σάκους τα ευπαθή και δύσοσµα απόβλητα (κρέατα, κόκαλα, ψάρια,
υπολείµµατα τροφών κ.λ.π.), να κλείνουν καλά τις σακούλες και να τα
τοποθετούν στα µέσα µηχανικής αποκοµιδή το πολύ µια ώρα πριν από την
προγραµµατισµένη αποκοµιδή. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η
εναπόθεση απορριµµάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα άλλα
µέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων
αλλοιώνονται εύκολα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο από
50,00 έως 500,00 Ευρώ για κάθε αντικείµενο, σακούλα ή συσκευασία.
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3)
Αν ο όγκος των απορριµµάτων που παράγονται από κατάστηµα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος είναι µεγάλος και δεν καλύπτεται από τα
υπάρχοντα µέσα αποκοµιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν, στα πάσης φύσεως
απορρίµµατα και υλικά συσκευασίας, που τοποθετούν προς αποκοµιδή, να
έχουν προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια συµπιέσεως ή άλλου
πρόσφορου τρόπου. Επίσης οι υπεύθυνοι οφείλουν να ενηµερώσουν την
υπηρεσία Καθαριότητας και να υποβάλλουν αίτηµα προσθήκης µέσων για την
εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης τους. Τα πρόσθετα µέσα
τοποθετούνται υποχρεωτικά σε χώρο που καθορίζεται από την υπηρεσία
Καθαριότητας. Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή ο ∆ήµος
επιβάλλει κάθε φορά και για κάθε αντικείµενο, σακούλα ή συσκευασία
πρόστιµο ίσο µε 50€ / m2 καταλαµβανόµενης επιφάνειας. Το πρόστιµο
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής και ανάλογα µε τον όγκο και την
έκταση της ρύπανσης.
4)
Στα καταστήµατα, περίπτερα, καντίνες, στα οποία παράγονται κάθε
µορφής απορρίµµατα από την άµεση κατανάλωση των προσφεροµένων
ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό, κ.τ.λ.) οφείλουν οι υπεύθυνοι να
τοποθετηθούν δοχεία απορριµµάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό
τον έµπροσθεν χώρο και περίγυρο. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο
50 €.
Επιτρέπεται η τοποθέτηση µικρών καλαίσθητων κάδων και καλαθιών
για µικροαπορρίµµατα σε κοινόχρηστους χώρους, χωρίς καταβολή τέλους
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, µε την προϋπόθεση ότι τα µέσα
προσωρινής εναπόθεσης απορριµµάτων δε θα φέρουν διαφήµιση, ο αριθµός
και η θέση τους θα περιλαµβάνεται στην χορηγούµενη άδεια κοινοχρήστων
χώρων και θα είναι µέσα στο πλαίσιο των προδιαγραφών αστικού εξοπλισµού
καθαριότητας του ∆ήµου. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να λάβουν γνώση
επικοινωνώντας για το σκοπό αυτό µε την υπηρεσία Καθαριότητας. Στους µη
συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο
ύψους 100€. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή εφ΄όσον
το κατάστηµα δεν διαθέτει ειδικό απορριµµατοδοχείο ή σε περίπτωση που τα
διατιθέµενα απορριµµατοδοχεία είναι πλήρη ή ακάθαρτα.
5) Οι κάθε είδους επιχειρήσεις µαζικής εστίασης απαιτείται να συµβληθούν
µε
αδειοδοτηµένο,
σύµφωνα
µε
την
ΚΥΑ
50910/2727/2003,
συλλογέα/µεταφορέα χρησιµοποιηµένων λιπών και ελαίων, στον οποίο θα
παραδίνουν τα λίπη και τα έλαια τα οποία έχουν συλλέξει στην κουζίνα τους,
καθώς και αν κρίνεται απαραίτητο κατά περίπτωση, να εγκαταστήσουν
κατάλληλο λιποσυλλέκτη για να κατακρατά όσα απόβλητα µαγειρικά λίπη και
έλαια δεν είναι δυνατόν να διαχωρίζονται στην πηγή.
Άρθρο 16ο
Καθαριότητα δηµοτικών χώρων χρησιµοποιούµενων από Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν, κατόπιν αδείας, δηµοτικούς και
κοινόχρηστους χώρους όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία,
εστιατόρια και συναφή καταστήµατα οφείλουν να διατηρούν τους χώρους,
καθ΄ όλο το 24ωρο, καθαρούς δια ιδίων µέσων και µε την τοποθέτηση
καλαίσθητων δοχείων, ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισµού από τα
συνεργεία του ∆ήµου. Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή
επιβάλλεται πρόστιµο 500,00 €. Υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν και να
χρησιµοποιούν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων
σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησης τους και να µεριµνούν για την τήρηση
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των υγειονοµικών διατάξεων και να διαθέτουν µικρά καλαίσθητα µέσα
προσωρινής αποθήκευσης µικροαπορριµµάτων εντός των ορίων του χώρου
που τους έχει διατεθεί .
Εάν το κατάστηµα παραµένει ανοικτό µετά την προγραµµατισµένη ώρα
αποκοµιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν να αποκοµίζουν µε δικά τους µέσα τυχόν
απορρίµµατα και να τα µεταφέρουν σε χώρο που θα τους υποδειχθεί από την
αρµόδια υπηρεσία ή να τα φυλάττουν σε ειδικούς χώρους (ψυκτικούς
θαλάµους), τηρώντας τις προβλεπόµενες υγειονοµικές διατάξεις, ώστε να γίνει
η αποκοµιδή τους σύµφωνα µε το πρόγραµµα της περιοχής. Στους µη
συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή, επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο
ύψους από 100 € έως 500 €. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση
υποτροπής ή ανάλογα µε τον όγκο και την έκταση της ρύπανσης. Εάν η
παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη φορά µέσα στον ίδιο χρόνο, ο ∆ήµος
µπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
Άρθρο 17ο
Καθαριότητα αγορών και λαϊκών αγορών
Το ωράριο κάθε λαϊκής αγοράς που λαµβάνει χώρα εντός των ορίων
του ∆ήµου είναι 7 πµ µε 2 µµ.
Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργούν οι
λαϊκές αγορές (από την έναρξη και µέχρι την λήξη της λειτουργίας τους)
υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελµατίες και παραγωγοί, φυσικά
πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν αναπληρώνονται,
υποβοηθούνται ή προσλαµβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται
αυτοπροσώπως στις Λαϊκές αγορές και το προσωπικό που απασχολούν. Θα
πρέπει να αποµακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα
προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί µέσα στο προκαθορισµένο νόµιµο ωράριο
λειτουργίας της Λ.Α., καθώς η παραµονή των πωλητών Λ.Α. ή των
υπαλλήλων τους, µετά το πέρας του νοµίµου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις του
κανονισµού «κοινοχρήστων χώρων».
Οι πωλητές και έµποροι στις αγορές που λειτουργούν στο ∆ήµο
οφείλουν να διατηρούν το χώρο των πάγκων τους καθώς και το γύρω από
αυτούς χώρο πάντοτε καθαρό, αλλά και να µην καταλαµβάνουν
κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους
αναλογεί, σύµφωνα µε την άδεια τους.
Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κάδους
ή καλά κλεισµένες σακούλες τα απορρίµµατα που παράγουν κατά τη διάρκεια
λειτουργίας της Λ.Α.
Να µη ρυπαίνουν µε τη ρίψη κάθε είδους απορριµµάτων και ιδιαιτέρως
ευπαθών και ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα
λαχανικών κ.τ.λ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.τ.λ.).
Να διευκολύνουν τις υπηρεσίες Καθαριότητας στην αποκοµιδή των
απορριµµάτων και τον γενικό καθαρισµό των Λαϊκών αγορών
συµµορφούµενοι µε τις υποδείξεις των εξουσιοδοτηµένων οργάνων της
υπηρεσίας καθαριότητας και να µην παρακωλύουν, µε κανένα τρόπο, τις
υπηρεσίες καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου τους.
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Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης και παρά τις συστάσεις, ο ∆ήµος
προβαίνει στον καθαρισµό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους
υπευθύνους. Επίσης επιβάλλει πρόστιµο 50,00 € / m2 καταλαµβανόµενης
επιφάνειας. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη συνεχόµενη φορά ο
∆ήµος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισµένο χρονικό
διάστηµα ή οριστικά. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση
εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλο χώρο ή άλλη µέρα από εκείνη της
λειτουργίας της αγοράς. Στους µη συµµορφούµενους θα επιβάλλεται
πρόστιµο και κατάσχεση των προϊόντων. Ο ∆ήµος δεσµεύεται για την πλήρη
αποκατάσταση και καθαριότητα των χώρων που λειτουργεί η αγορά µετά την
παρέλευση 1 ώρας από την αποµάκρυνση και του τελευταίου εµπόρου.
Άρθρο 18ο
Υπαίθρια αποθήκευση υλικών
Η πληµµελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη υλικών,
εµπορευµάτων, οικοδοµικών υλικών κλπ. µπορεί να προκαλέσει σοβαρή
ρύπανση από το διασκορπισµό των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Στην
χορηγούµενη από τον ∆ήµο άδεια κατάληψης του πεζοδροµίου ή του
κοινοχρήστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στίβαξη των
παραπάνω υλικών, πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία
προστατευτικά µέτρα (κάλυψη µε λαµαρίνες, νάϋλον κλπ.), που πρέπει να
λάβει ο δικαιούχος ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισµού τους.
Αν από την πληµµελή εφαρµογή των παραπάνω προστατευτικών µέτρων
προκληθεί ρύπανση των κοινοχρήστων χώρων, ο ∆ήµος πέραν των
προβλεποµένων άλλων κυρώσεων από την κείµενη νοµοθεσία, επιβάλλει
κατά των υπευθύνων, πρόστιµο 50,00 έως 100,00 € / m2 καταλαµβανόµενης
επιφάνειας, ανάλογα µε τη σοβαρότητα και το µέγεθος της ρύπανσης.
Άρθρο 19ο
Υγρά απόβλητα
Απαγορεύεται η απορροή οµβρίων υδάτων από τις βεράντες
κατευθείαν στο οδόστρωµα ή η ρίψη ακαθάρτων υδάτων που προέρχονται
από πότισµα λουλουδιών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση. Στους παραβάτες
επιβάλλεται πρόστιµο 30 € έως 100 €.
Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη, µη καταλλήλων για να τα
υποδεχθεί, υγρών αποβλήτων στο δίκτυο της αποχέτευσης. Επίσης
απαγορεύεται η απόρριψη υγρών αποβλήτων απευθείας σε θαλάσσια ύδατα.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο από 100 € έως και 500 € ανάλογα το
µέγεθος της προκαλούµενης ρύπανσης.
Απαγορεύεται η απόρριψη υγρών αποβλήτων στο έδαφος χωρίς την
κατάλληλη αδειοδότηση από τους αρµόδιους φορείς. Στους παραβάτες
επιβάλλεται πρόστιµο από 100 € έως και 500 € ανάλογα το µέγεθος της
προκαλούµενης ρύπανσης.
Άρθρο 20ο
Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασµένων ή µη)
Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων,
στεγασµένοι ή µη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί µε τη φροντίδα των
υπευθύνων και µε κάθε πρόσφορο µέσο, ακόµη και αν τα απορρίµµατα
προέρχονται από τρίτους.
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Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ιδιωτικός χώρος είναι ακάθαρτος,
τρόπον τινά αποτελεί χώρο επικίνδυνο για ανάφλεξη, αποτελεί εστία
µόλυνσης ή προκαλεί δυσοσµία και κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, ο ∆ήµος
µετά από σχετική έγγραφη προειδοποίηση, αυτοψία της αρµόδιας υπηρεσίας
και εντολή εισαγγελέα, µπορεί να προβεί σε καθαρισµό ιδιόκτητων χώρων και
να καταλογίσει τη δαπάνη καθαρισµού, που θα προκύπτει κάθε φορά, στους
ιδιοκτήτες.
Άρθρο 21ο
Καθαριότητα οικοπέδων
Οι ιδιοκτήτες ή οι νοµείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε
ελεύθερα από απορρίµµατα ακόµη και όταν προέρχονται από τρίτους, να
προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση και να τα περιφράξουν
(σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία).
Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να µη συµµορφώνονται και µετά τις
σχετικές συστάσεις περί περίφραξης του χώρου, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα
(µετά από γραπτή ειδοποίηση) να παρέµβει περιφράσσοντάς το και να
χρεώνει τη σχετική δαπάνη στους ιδιοκτήτες. Σε αυτή την περίπτωση, ο
ιδιοκτήτης υποχρεούται να πληρώσει ολόκληρη τη δαπάνη που
πραγµατοποίησε ο ∆ήµος, καθώς και ένα πρόστιµο από 150,00 € έως και
300,00 €.
Κατά τα λοιπά για την καθαριότητα των ακάλυπτων χώρων
εφαρµόζονται το άρθρο 94, περίπτωση 26. του N.3852/10, ¨Περί Νέας
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης¨ όπως
ισχύει και οι οικείες ποινικές διατάξεις. Σύµφωνα µε την περίπτωση 26. του
άρθρου 94 του N.3852/10, στις αρµοδιότητες των ∆ήµων περιλαµβάνεται η
µέριµνα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση
των υποχρεώσεων καθαρισµού, από τους ιδιοκτήτες, νοµείς, και
επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που
βρίσκονται εντός πόλεων, κωµοπόλεων και οικισµών και σε απόσταση µέχρι
100 µέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου
καθαρισµού από τους δήµους, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των
υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συµµορφώνονται επιβάλλεται πρόστιµο
πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό µέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και
αποτελεί έσοδο του οικείου δήµου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση
σχετική δαπάνη του δήµου προς καθαρισµό και υποβάλλεται µήνυση για το
αδίκηµα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα (παράβαση διατάξεων για την
προφύλαξη από τη φωτιά).
Άρθρο 22ο
Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειµένων
Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα µεταφορικά µέσα ξηρού
φορτίου, πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυµµένο (µε µουσαµά).
Για όσα φορτηγά δεν έχουν προστατευµένο το φορτίο τους, µε αποτέλεσµα να
υπάρχει διαρροή ή διασπορά υλικών στο δρόµο, προβλέπεται πρόστιµο
500,00 €. Επαγγελµατικά αυτοκίνητα που αφήνουν αντικείµενα ή µπάζα στους
δρόµους, πρόστιµο από 200,00 € έως 500,00 €.
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Τα απορρίµµατα οιασδήποτε µορφής που παράγονται κατά την
φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αµέσως µετά το
πέρας κάθε εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιµο από
300,00 € στους υπεύθυνους µεταφορείς και στους αποδέκτες των
εµπορευµάτων.
Άρθρο 23ο
Εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα, µηχανήµατα κλπ.
Τα αυτοκίνητα, µοτοσικλέτες και µοτοποδήλατα, λοιπά οχήµατα, σκάφη
αναψυχής, τρέϊλερ και µηχανήµατα πάσης µορφής, τα οποία βρίσκονται
σταθµευµένα για περισσότερο από ένα (1) µήνα στο ίδιο σηµείο, θεωρούνται
ότι αποτελούν στερεά απόβλητα και ο ιδιοκτήτης τους οφείλει να τα
αποµακρύνει αµέσως. Εφ’ όσον διαπιστωθεί η παράβαση από τα όργανα του
∆ήµου ειδοποιείται σχετικά ο ιδιοκτήτης και αν εξακολουθεί η στάθµευση
θεωρείται κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και ισχύουν οι διατάξεις του Νόµου
1080/80 (περί προσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
Η διαδικασία περισυλλογής ενός εγκαταλελειµµένου αυτοκινήτου ή
µοτοσικλέτας (βάσει του Π.∆. 116/2004) έχει ως εξής:
Ενηµερώνεται η υπηρεσία καθαριότητας, από τα ∆ηµοτικά
∆ιαµερίσµατα και τους δηµότες. Κατόπιν, υπάλληλοι του ∆ήµου, έπειτα από
επόπτευση, καταγράφουν το όχηµα και τοποθετείται σε αυτό αυτοκόλλητη
ειδοποίηση αποµάκρυνσης. Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού
σήµατος αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιµο ύψους 100€. Το
πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
Το όχηµα, εφ' όσον δεν φέρει πινακίδες αποµακρύνεται µετά την
πάροδο 45 ηµερών, ενώ όταν φέρει πινακίδες αλλά δεν έχει επικολληµένο το
σήµα τελών κυκλοφορίας αποµακρύνεται µετά την πάροδο 90 ηµερών.
Οχήµατα ή µηχανήµατα, που µεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους πριν τη
λήξη της προθεσµίας σε παρακείµενη θέση στην ίδια περιοχή, θεωρείται ότι
συµπλήρωσαν το χρόνο από την ηµεροµηνία της πρώτης καταγραφής και
αποσύρονται, όπως προβλέπεται από το άρθρο αυτό.
Τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα που περισυλλέγονται από το ∆ήµο
Μεγάρων και οδηγούνται προς ανακύκλωση.
Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάλειψη οχήµατος ή µηχανήµατος επί του
οδοστρώµατος ή σε άλλο δηµόσιο ή δηµοτικό κοινόχρηστο χώρο, σε
ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία, πάρκο άλσος λόφο κ.τ.λ.., αποτελεί παράβαση του
παρόντος Κανονισµού και επισύρει πρόστιµο ανάλογα µε το είδος των
οχηµάτων (επιβατηγά, µοτοσικλέτες, φορτηγά κ.α. και κάθε είδους µηχανές
ανάλογα µε τον όγκο, το βάρος και το ωφέλιµο φορτίο τους).
Ο ιδιοκτήτης του οχήµατος µπορεί σε διάστηµα πέντε(5) ηµερών από
τη λήψη της ειδοποίησης ή την επικόλληση του ειδικού σήµατος, να
υποβάλλει αίτηµα στην υπηρεσία για την απόσυρση του οχήµατος από τις
υπηρεσίες του ∆ήµου. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης καταβάλει τέλος για
την απόσυρση. Το τέλος της απόσυρσης και το ύψος του, θα καθοριστούν µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Άρθρο 24ο
Οικοδοµικές εργασίες
Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδοµικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το
εργοτάξιο ή γενικά τους χώρους εργασιών, καθώς και τους γύρω χώρους
καθαρούς.
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Για λόγους καθαριότητας αλλά και για λόγους δηµόσιους υγιεινής και
ασφάλειας ο ∆ήµος έχει καταρτίσει ιδιαίτερο κανονισµό τέλεσης οικοδοµικών
εργασιών µε τον οποίο οφείλουν να συµµορφώνονται όλοι οι υπεύθυνοι
τέλεσης οικοδοµικών εργασιών µέσα στα όρια του ∆ήµου.
Άρθρο 25ο
Κατοικίδια Ζώα
Απαγορεύεται η κυκλοφορία κατοικίδιων ζώων στους δρόµους,
πλατείες, και γενικά κοινόχρηστους χώρους χωρίς τη συνοδεία και επιτήρηση
του ιδιοκτήτη του ζώου.
Οι ιδιοκτήτες σκύλων υποχρεούνται:
α) Να παίρνουν κατάλληλα µέτρα ώστε να είναι αδύνατη η ελεύθερη έξοδος
των σκύλων από τις ιδιοκτησίες τους.
β) Να δηλώνουν το σκύλο τους στον φορέα που είναι αρµόδιος για την
τήρηση σχετικών αρχείων και να µεριµνούν για την σήµανση και καταγραφή
του σκύλου µέσα σε προθεσµία οκτώ εβδοµάδων από την γέννησή του.
γ) Να µεριµνούν για την ευζωία και την ετήσια τουλάχιστον κτηνιατρική
εξέταση του σκύλου τους.
δ) Να εφοδιάζονται µε βιβλιάριο υγείας του σκύλου.
ε) Να µην τον εγκαταλείπουν γιατί έτσι δηµιουργείται το φαινόµενο των
αδέσποτων ζώων.
στ) Να µεριµνούν για τον άµεσο καθαρισµό του περιβάλλοντος από τις
ακαθαρσίες του σκύλου.
Για κάθε παραβίαση ενός εκ των όρων υποχρεώσεων του Νόµου
3170/2003 που αφορά τα «ζώα συντροφιάς, αδέσποτα συντροφιάς και άλλες
διατάξεις», επιβάλλεται πρόστιµο από 50,00 € έως 150,00 €.
Άρθρο 26ο
Ρύπανση Τοίχων
Απαγορεύεται η ρύπανση των τοίχων ιδιωτικών, ∆ηµοτικών και
∆ηµοσίων κτιρίων, δρόµων και πεζοδροµίων σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις. Η µη συµµόρφωση µε τις ισχύουσες διατάξεις θα
επιφέρει στους παραβάτες τα εξ’ αυτών προβλεπόµενα πρόστιµα και ποινές.
Άρθρο 27ο
Καταστροφή Πρασίνου
Το πράσινο στους κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου συντηρείται µε
µέριµνα του αρµόδιου τµήµατος πρασίνου. Σε περίπτωση καταγγελίας για
βλάβες ή φθορές στους χώρους πρασίνου, στις εγκαταστάσεις τους, στο ψηλό
πράσινο και στους θάµνους των κοινόχρηστων χώρων, επιλαµβάνονται οι
υπηρεσίες του ∆ήµου για την διαπίστωση των γεγονότων, των αιτιών και των
υπευθύνων της φθοράς ή βλάβης και υποβάλλουν σχετική έκθεση στον τοµέα
Καθαριότητας, η οποία εισηγείται και την επιβολή προστίµου στον υπεύθυνο,
το οποίο εισπράττεται µε ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Εσόδων του ∆ήµου. Το
πρόστιµο σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης στο πράσινο (σε οργανωµένο
χώρο ή όχι) ορίζεται από 100,00 € έως 1000,00 €.
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Για την κοπή δένδρου ή θάµνου, η άλλη ενέργεια που είναι δυνατόν να
προκαλέσει την οριστική απώλεια του φυτού, ορίζεται πρόστιµο από 300,00 €
έως 1000,00 €. Απαγορεύεται η κοπή οιουδήποτε δένδρου χωρίς την
απαραίτητη άδεια του ∆ήµου ή του ∆ασαρχείου. Σε περίπτωση παράνοµης
κοπής δένδρου επιβάλλεται πρόστιµο από 300€ έως 1.000,00 € και κινείται
σχετική ποινική διαδικασία. Για οποιαδήποτε καταστροφή πρασίνου ή
οργάνων παιδικών χαρών σε πλατείες, άλση καθώς και η καταστροφή
οιασδήποτε εγκατάστασης ή κατασκευής σε ∆ηµόσιο-Κοινόχρηστο χώρο, θα
καταλογίζεται η δαπάνη αποκατάστασης, ανάλογα µε τη ζηµιά που έχει
προκληθεί, προσαυξανόµενη µε πρόστιµο κατά 50%.
Άρθρο 28ο
∆ιαφηµίσεις
Απαγορεύεται:
α) Η επικόλληση αφισών και διαφηµιστικών εντύπων στους κάδους
απορριµµάτων και γενικά σε χώρους, όπου απαγορεύεται η αφισοκόλληση
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2946/2001, εκτός εάν υπάρχει σχετική
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της
διακίνησης των ιδεών ή / και στην δηµιουργία κάθε είδους οφέλους για τον
∆ήµο, αναγνωρισµένου από την αντίστοιχη απόφαση του ∆ηµοτικού
συµβουλίου. Οι διαφηµιστικές πινακίδες αναρτώµενες σε στύλους και
υποσταθµούς κοινής ωφελείας και σε σηµατοδότες. Οι γιγαντοαφίσες
διαφηµιστικές σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους που ρυπαίνουν ή
υποβαθµίζουν
το
περιβάλλον.
β) Η παράνοµη ρίψη διαφηµιστικών εντύπων. Στους παραβάτες επιβάλλεται
πέραν των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, πρόστιµο ύψους 300,00 €.
Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφηµιστικών αφισών και η αναγραφή
συνθηµάτων σε κάδους ή άλλα µέσα προσωρινής αποθήκευσης
απορριµµάτων επισύρει πρόστιµο από 100,00 έως 300,00 €. Επίσης η µερική
ή ολική καταστροφή κάδων απορριµµάτων ή άλλων µέσων προσωρινής
αποθήκευσης επισύρει πρόστιµο από 100,00 έως 500,00 € ανάλογα µε το
µέγεθος του κόστους αποκατάστασης της ζηµιάς.
Άρθρο 29ο
Αγάλµατα - Μνηµεία - ∆ηµόσια Κτίρια - Αστικός Εξοπλισµός
1. Η ιστορία και η Πολιτιστική ταυτότητα της Πόλης, τα αγάλµατα, µνηµεία και
κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο που προστατεύεται από την κείµενη
νοµοθεσία για το φυσικό κάλος ή την ιστορική του αξία, πρέπει να
διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση µνηµείων, αγαλµάτων, αρχαιολογικών
χώρων και λοιπών δηµόσιων χώρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαση και
επισύρει πρόστιµα ανάλογα µε την έκταση της παράβασης. Στους παραβάτες,
πέραν του προστίµου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως
αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά.
2. Ο Αστικός εξοπλισµός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισµού,
στάσεις λεωφορείων, κάδοι, συµπιεστές, καλάθια και λοιπά µέσα προσωρινής
αποθήκευσης απορριµµάτων, πινακίδες, κτλ), πρέπει να διατηρείται καθαρός,
ώστε να ανταποκρίνεται προς τον σκοπό του, που είναι η παροχή υπηρεσιών
προς τους πολίτες και να µην αποτελεί εστία µόλυνσης ή αισθητικής
υποβάθµισης του ∆ήµου. Η ρύπανση των στοιχείων «αστικού εξοπλισµού»
του ∆ήµου αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιµο 50 €.
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Στους παραβάτες, πέραν του προστίµου, καταλογίζονται οι δαπάνες
αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά.
Άρθρο 30ο
Πρόστιµα - Αναπροσαρµογή Προστίµων
Η διαδικασία επιβολής των προστίµων που προβλέπονται από τον
παρόντα Κανονισµό καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει.
Πριν εκδοθεί η πράξη επιβολής προστίµου ο παραβάτης καλείται εντός τριών
(3) εργασίµων ηµερών προκειµένου να ασκήσει το δικαίωµα της
προηγούµενης ακρόασης.
Τα προβλεπόµενα από τον παρόντα κανονισµό πρόστιµα
αναπροσαρµόζονται αυτόµατα ανά διετία σε ποσοστό 110% του αρχικού (επί
πλέον 10% του προηγουµένου ισχύοντος), εκτός εάν υπάρξει σχετική
τροποποίηση από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Όλα τα πρόστιµα
κατά ελάχιστον διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής.
Άρθρο 31ο
Παράλληλη Άσκηση Αρµοδιοτήτων
Όλες οι αρµοδιότητες του ∆ήµου που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισµό,
ασκούνται παράλληλα και κατά περίπτωση από τις αρµόδιες αρχές (Ελληνική
Αστυνοµία, ∆ηµοτική Αστυνοµία αν προβλέπεται από τον Οργανισµό
Εσωτερικής Υπηρεσίας, κλπ).
Άρθρο 32ο
Η έναρξη ισχύος του παρόντος Kανονισµού, αρχίζει από την ηµεροµηνία
έγκρισής του από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής και διαρκεί
µέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή του από νέα απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Βασικό νοµικό πλαίσιο αναφορικά µε τον παρόντα κανονισµό

1. Άρθρο 37 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.∆. 410/1995)
2. Υ.Α. 69728/824/1996 (ΦΕΚ Β΄358/1996) «µέτρα και όροι για τη διαχείριση
των στερεών αποβλήτων»
3. Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 «µέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών
αποβλήτων κτλ»
4. Κ.Υ.Α. 113944/1944/97 (ΦΕΚ Β΄1016/97) σχετικά µε τον Εθνικό Σχεδιασµό
διαχείρισης στερεών αποβλήτων
5. Κ.Υ.Α. 14312/1302/2000 (ΦΕΚ Β΄723/2000) «συµπλήρωση και εξειδίκευση
του Εθνικού Σχεδιασµού διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
6. Κ.Υ.Α. 114218/97 (ΦΕΚ Β΄1016/97) «κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών
και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης αποβλήτων.
7. Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «µέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων».
8. Κ.Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 «µέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών
αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες».
9. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179/2001) «συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισµού
Εναλλακτικής

∆ιαχείρισης

Συσκευασιών

και

άλλων

προϊόντων

(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π)».
10. Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160/Β6) «για την προστασία του περιβάλλοντος»
11. Αρθρο 15 Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/99) «Εκποµπές ρύπων, θορύβων κ.τ.λ. »
12. Αστυνοµική διάταξη 1023/2/37/1996 «µέτρα ευταξίας και ευκοσµίας»
13. Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήµιση, συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων»
14. Π.∆. 27/1999 περί «κώδικα βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας»
15. Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α΄191/03) «ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα
συντροφιάς και άλλες διατάξεις»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ι∆ΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ- ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.
Άρθρο 1ο
Το κεφάλαιο αυτό αφορά κάθε είδους οικοδοµικές εργασίες που
εκτελούνται από ιδιώτες ή φορείς του δηµοσίου (ανέγερση νέων οικοδοµών,
προσθήκες, επισκευές,
ανακαινίσεις, κατεδαφίσεις, λοιπές οικοδοµικές
εργασίες), καθώς και κάθε εργασία που πραγµατοποιείται από οργανισµούς
κοινής ωφέλειας ή εργολάβους δηµοσίων και δηµοτικών έργων, που
εκτελούνται σε κοινόχρηστους χώρους στα διοικητικά όρια του ∆ήµου. Σε κάθε
οικοδοµική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να
υπάρχει α) αντίγραφο της θεωρηµένης από την Αστυνοµία οικοδοµικής
αδείας, β) πινακίδα που προβλέπεται από τον Νόµο µε τον αριθµό της αδείας
και την ηµεροµηνία εκδόσεώς της, γ) άδεια κατάληψης πεζοδροµίου οδοστρώµατος χορηγουµένη από το ∆ήµο. Μη τήρηση των παραπάνω
συνεπάγεται πέρα από επιβολή προστίµων αλλά και τη διαδικασία διακοπής
εργασιών.
Άρθρο 2ο
Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι των έργων οφείλουν να τηρούν όλα
τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και διερχοµένων καθώς και
τα µέτρα ασφαλείας των οχηµάτων, να µην παρακωλύουν την κυκλοφορία, να
µην δηµιουργούν προβλήµατα στην λειτουργία της πόλης και να λαµβάνουν
όλα τα απαραίτητα µέτρα αποφυγής κινδύνου διασποράς ή διαφυγής στον
περιβάλλον δοµικών και αδρανών υλικών και κάθε είδους αχρήστων
αντικειµένων και αποβλήτων. Για κάθε παραβίαση αυτού του άρθρου
επιβάλλεται πρόστιµο 200,00 €.
Άρθρο 3ο
1. Πριν από την έναρξη οικοδοµικών εργασιών, οι ιδιοκτήτες ή οι
κατασκευαστές ή οι υπόχρεοι ανάλογα, πρέπει να εφοδιάζονται από το ∆ήµο
µε άδεια κατάληψης πεζοδροµίου-οδοστρώµατος καταβάλλοντος το
αντίστοιχο τέλος το οποίο ανέρχεται σε 20 €/µ2 και να εκπληρώνουν όλες τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις.
Στην περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη πεζοδροµίου, θα
πρέπει να υποβάλλεται η ανάλογη υπεύθυνη δήλωση. Για κάθε παραβίαση
αυτού του άρθρου επιβάλλεται πρόστιµο 200,00 €.
2. Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδοµικές εργασίες θα πρέπει να είναι
περιφραγµένος. Σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδροµίου ή οδοστρώµατος
πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την προστασία των πεζών και των
οχηµάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδροµίου πρέπει να
εγκιβωτίζονται µε µέσα προστασίας (µαδέρια, τσιµεντόλιθους, σάκους κλπ)
για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη
αιτία.
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Α. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άµµος,
µαρµαρόσκονη, µπάζα κλπ) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά, ώστε να µην
παρασύρονται, το ίδιο ισχύει και κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων ή
εκσκαφών.
Β. Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση
των οικοδοµικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωµένα
για την πρόληψη ατυχήµατος, τα δε περιφράγµατα για τον ίδιο λόγο πρέπει να
είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήµανση µε
σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας
όταν καταλαµβάνεται µέρος οδοστρώµατος η δε σήµανση κατά την νύχτα
πρέπει να είναι φωτεινή. Για κάθε παραβίαση αυτού του άρθρου επιβάλλεται
πρόστιµο 200,00 €.
Γ. Κατά τις νυχτερινές ώρες ο χώρος θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς
για την αποφυγή ατυχηµάτων (πεζών – οχηµάτων).
Άρθρο 4ο
Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών από οργανισµούς κοινής ωφέλειας
(Ο.Τ.Ε, ∆.Ε.Η, ∆.Ε.Υ.Α.Κ κλπ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων
παροχών, επιβάλλεται τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους
Νόµους «περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων» (σηµάνσεις, κλπ), καθώς και τις
διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού και του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας.
Άρθρο 5ο
Σε καµία περίπτωση δεν θα αποτίθενται, ούτε και προσωρινά,
προϊόντα εκσκαφής στους δρόµους, αλλά θα φορτώνονται και θα
αποµακρύνονται ταυτόχρονα µε την εκσκαφή. Επίσης τα υλικά θα
προσκοµίζονται στον τόπο του έργου όταν χρειάζονται, όχι νωρίτερα. Επίσης
έξω από την περίφραξη του έργου θα τηρείται σχολαστική καθαριότητα από
χώµατα, λάσπες και µικροαπορρίµµατα, µε όποια µέσα κριθούν απαραίτητα
για την επίτευξη αυτού του σκοπού (π.χ. σκούπισµα, πλύσιµο, κλπ) και µε
στόχο την αποφυγή, έστω και στιγµιαίας ρύπανσης της γύρω περιοχής αλλά
και της µεταφοράς ρύπων (κυρίως λάσπες και σκόνες από τα διερχόµενα
οχήµατα) στην υπόλοιπη πόλη.
Τέλος για την αποφυγή διασκορπισµού υλικών ευρισκοµένων εντός της
περίφραξης θα τηρούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο Άρθρο 3
αυτού του κανονισµού. Για κάθε παραβίαση αυτού του άρθρου επιβάλλεται
πρόστιµο 200,00 €.
Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων που παραµένουν πλέον του
διηµέρου θεωρείται ότι καταλαµβάνουν δηµόσιο χώρο και επιβάλλεται
πρόστιµο 150,00 € έως 1500,00 €.
Άρθρο 6ο
Μετά την αποπεράτωση του έργου θα πρέπει άµεσα να γίνεται
αποµάκρυνση όλων των προϊόντων εκσκαφής και των υπολοίπων άχρηστων
υλικών και να επαναφέρονται τα πράγµατα στην αρχική τους κατάσταση.
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Κατόπιν θα πρέπει να γίνεται σχολαστική καθαριότητα σε όλη την περιοχή
που αυτό καλύπτει και επηρεάζει. Για κάθε παραβίαση αυτού του άρθρου
επιβάλλεται πρόστιµο 200,00 €.
Ο ∆.Σ/λος Αντ. Χοροζάνης µειοψηφούν.
Β)Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 213/2011
…………………………………………………………………………………….…….
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
Θωµ. Κεφαλόπουλος

Ο Γραµµατέας
Γεωργ.Μιχάλαρος

Ο Πρόεδρος Σ/λίου
∆ηµοτικής
Κοινότητας Μεγαρέων
Νικ. Σωτηρίου

Αντώνης Ρήγας
Κλεάνθης Βαρελάς
Αδαµ. Κοροβέση
Ελευθ. Παπαλευθέρης
Γεώργιος Κουµπέτσος
Αργυρώ Κακαρίκου
Αρ.Οικονοµοπούλου
Αγγ. Μακρυγιάννης
Νικ. Στρατουδάκης

Οι ∆.Σ/λοι
Σωτ. Πιλίλης
Βασ. Μαυροειδή
Αντ. Χοροζάνης
Γρ.Σταµούλης
Ιωαν. ∆ήµας
Γεωργ. Σακελλαρίου
Γεωργ. Στρατούρης
∆ηµ. Στρατιώτης
Γεωργ. Μπερδελής

Ιωάν. Οικονόµου
Χρήστος Λαγός
Αθαν. ∆ρένης
Αικ. Ψαρουλάκη
Αθαν. Ζάλης

Αθαν. Μαζιώτης
Βασ. Χατζόπουλος
Αλεξ. Καλιπόζη
Ιωάν. Ποµώνης
Σταύρος Φωτίου
Αναστ. ∆έσκος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Μέγαρα………………….
Ο
∆ήµαρχος Μεγαρέων

Ιωάννης Μαρινάκης
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