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ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση Νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με
την με αρ. 39/2012 Απόφαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής.

Στην Λάρισα σήμερα την 10η Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και
ώρα 20:15 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 70080/04-07-2012 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία
έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.
'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2)
Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αράπκουλε
Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9)
Καραμπάτσας Κων/νος, 10) Καφφές Θεόδωρος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κοτάκου Μαρία, 13)
Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 15) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 16)
Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Μαμάκος Αθανάσιος, 19) Μάντζαρη
Δέσποινα, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23)
Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 24) Μπεκύρης Μιχαήλ, 25) Ντάβαρη Ευαγγελία, 26) Ξυνοπούλου –
Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Ούντρια Ευαγγελή, 29) Παπακρίβος
Χρυσόστομος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κων/νος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33)
Σουλούκου Ασπασία, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ, 37)
Τσιαούσης Κων/νος και 38) Φακής Γεώργιος.
και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Ιωακειμίδου –
Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 3) Καλογιάννης Απόστολος, 4) Κλεισιάρης Βασίλειος, 5) Λέτσιος
Ιωάννης, 6) Μπαρτζώκης Γεώργιος και 7) Πρασσάς Αναστάσιος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού
συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 38 αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96
παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού
του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων
απόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη και δημαρχεύοντος του αναπληρωτή
Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη.
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Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Καραμπάτσας
Κων/νος και Σουλούκου Ασπασία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την
΄Εγκριση Νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με την με αρ.
39/2012 Απόφαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/06
2. Το άρθρο 65 του Ν. 3852///10
3. Την με αρ.39/2012 Απόφαση της Επιτροπής Ποότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων με
θέμα: Έγκριση Νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων.
4. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Λαμπρούλη Γεωργίου, Ούντρια
Ευαγγελής, Κρίκη Πέτρου και Σούλτη Γεωργίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τον Νέο Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, όπως επισυνάπτεται
παρακάτω και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
………………………………………………………………………………………………………
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Με την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού Καθαριότητας επιδιώκεται:
aη τήρηση της καθαριότητας και γενικότερα η προάσπιση και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας σε όλη την
εδαφική περιφέρεια του Δήμου Λαρισαίων
aη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
aη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
aη ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, με δραστηριότητες όπως
η συλλογή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση, με προτεραιότητα στην πρόληψη,
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας
aη γνωστοποίηση των σχετικών δημοτικών διατάξεων, σε όλους τους κατοίκους και η ενεργός συμμετοχή
τους στην καθαριότητα όλων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων που ανήκουν διοικητικά στον Δήμο
Λαρισαίων, σύμφωνα με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης», Ν. 3852/2010, ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010.
Άρθρο 2

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
2.1
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, ανήκει στη
Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λαρισαίων (Ν. 1065/1980, άρθρο 24, παρ. 2, Ν.
1080/1980, άρθρο 26, Ν. 1416/1984, άρθρο 55, παρ. 2 και κατά περίπτωση στις λοιπές υπηρεσίες του
Δήμου, όταν η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού εμπίπτει στις αρμοδιότητες τους,
σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων. Οι
Διευθύνσεις αυτές, εξουσιοδοτούνται για την εφαρμογή μέρους, ή του συνόλου των διατάξεων του
παρόντος Κανονισμού.
2.2
Αρμόδιοι για την εφαρμογή της ειδικής νομοθεσίας, που μνημονεύεται στον παρόντα κανονισμό,
είναι οι φορείς που προβλέπονται από τις οικείες κάθε φορά διατάξεις.
2.3
Τα έσοδα από πρόστιμα, που αφορούν σε παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, ενισχύουν τους
κωδικούς ανάλογων έργων και προμηθειών μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του προϋπολογισμού
του Δήμου για την Δ/νση Καθαριότητας Περιβάλλοντος. Επίσης από τα ίδια έσοδα, μπορούν να
χρηματοδοτηθούν καμπάνιες επικοινωνίας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
2.4
Οι φορείς και οι κάτοικοι όλων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Λαρισαίων,
οφείλουν να συνδράμουν τις πιο πάνω αρχές, για την όσο το δυνατό πιο αποτελεσματική επιτέλεση της
αποστολής τους.
2.5
Για τη βεβαίωση των παραβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.5, του Π.Δ. 23/7-9-02 (ΦΕΚ Α
19/7-2-02), συντάσσεται με πληρότητα και σαφήνεια, αναφορά σε αριθμημένο ειδικό έντυπο, στην οποία
περιέχονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την σωστή αξιολόγηση των παραβάσεων και η οποία
κατατίθεται στην υπηρεσία το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα
και νομιμότητα της αναφοράς και την διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή, για την άσκηση ποινικής δίωξης ή
την επιβολή της διοικητικής ποινής κατά περίπτωση. Αντίτυπο διατηρείται στο αρχείο της.
Άρθρο 3
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
Γ.Ο.Κ.: Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός
Δ.Α.:

Δημοτική Αρχή

Δ.Λ..:

Δήμος Λαρισαίων

Δ.Σ.:

Δημοτικό Συμβούλιο

Κ.Δ.Α.Υ.:

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Κ.Ο.Κ:

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Μ.Α.Α.:

Μηχανική Αποκομιδή Απορριμμάτων

Μ.Μ.Ε.:

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Μ.Π.Α.:

Μέσα Προσωρινής Αποθήκευσης

Υ.Κ.Π:

Υπηρεσία Καθαριότητας Περιβάλλοντος

Φο.Δ.Σ.Α.:

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Χ.Υ.Τ.Α.:

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
Άρθρο 4
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ως απορρίμματα -στερεά απόβλητα- στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού, 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
χώρους αστικού περιβάλλοντος και τα οποία ο κάτοχός τους απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να
απορρίψει.
Τα στερεά (μη επικίνδυνα) απόβλητα περιλαμβάνονται αναλυτικά στα παραρτήματα ΙΑ και ΙΒ
της υπ’ αριθμ. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-03). Στην έννοια του στερεού (μη επικίνδυνου)
αποβλήτου δεν υπάγονται τα απόβλητα εκείνα από τον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων του
Παραρτήματος ΙΒ της ανωτέρω απόφασης που επισημαίνονται με αστερίσκο και τα οποία χαρακτηρίζονται
ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με την Απόφαση 2001/118/ΕΚ (EEL 47/2001).
Ως οικιακά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα των κατοικιών.
Ως αστικά απόβλητα νοούνται τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα που, λόγω της
φύσης ή της σύνθεσής τους, προσομοιάζουν με τα οικιακά, όπως τα δημοτικά απόβλητα.
Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού τα απόβλητα ταξινομούνται σε:
1.ΔΗΜΟΤΙΚΑ (ΑΣΤΙΚΑ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
2.ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
3.ΤΟΞΙΚΑ-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Αναλυτικότερα:

4.1

Τα ΔHMOTIKA (ΑΣΤΙΚΑ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Δημοτικά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΒ’ του άρθρου της
Κ.Υ.Α. 13588/2006 (ΦΕΚ Β’383/28-3-06) με κωδικό 20.00.00, από τα οποία εξαιρούνται τα επικίνδυνα
απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) στον ίδιο κατάλογο.
Αυτά περιλαμβάνουν:
α) Εσωτερικά απορρίμματα μη ογκώδη (όπως π.χ. υπολείμματα τροφών και άχρηστα είδη, δηλ. υλικά
συσκευασίας αυτών, άδειες κονσέρβες, σακούλες, κουρέλια σε μικρή ποσότητα, άχρηστα χαρτιά, προϊόντα
σκουπίσματος δαπέδων κ.λπ.), που προέρχονται από τη συνήθη καθαριότητα ή από τα υπολείμματα
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κουζίνας, οικιών, καταστημάτων, γραφείων και γενικά όλων των χώρων όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες
δραστηριότητες πλην των παραγράφων 4.1.γ και 4.1.δ (και όχι από την κύρια συνήθη παραγωγική
δραστηριότητα).
β) Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη είναι τα απορρίμματα που προέρχονται από τους χώρους της
παραγράφου 4.1.α του παρόντος άρθρου, αλλά είναι ογκώδη, (όπως π.χ. άχρηστες οικιακές συσκευές,
παλιά έπιπλα, στρώματα, άχρηστος ρουχισμός κ.λπ.).
γ) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, που προσομοιάζουν με τα αστικά
απόβλητα και εγκαταλείπονται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λπ., καθώς και
αυτά που προέρχονται από τα τμήματα εκείνα των εθνικών οδών, που εκτείνονται μόνο μέσα σε
κατοικημένες περιοχές εντός των ορίων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Λαρισαίων.
δ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λπ.).
ε) Επικίνδυνα απορρίμματα σε μικρές ποσότητες όπως μπαταρίες, φάρμακα, συσκευασίες
εντομοκτόνων, κ.λπ.
στ) Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα.
4.2

Τα ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ περιλαμβάνουν:

α) Υπόλοιπα που προέρχονται από την κύρια παραγωγική δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών,
εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, έλαια και λίπη,
ρούχα, υφάσματα, χρώματα, κόλες, ρητίνες, χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια κ.λπ.), που δεν προσομοιάζουν
με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας.
β) Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού χώρων νεκροταφείου.
γ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.
δ) Απόβλητα τα οποία δεν μπορούν να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους αποκομιδής και οχήματα.
ε)
Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους άχρηστα ή
εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις.
στ) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα (Ε.Ι.Α.-Μ.Χ.), που έχουν υποστεί
επιτυχή και πλήρη αποστείρωση, ώστε να προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα όσον αφορά το
μικροβιακό τους φορτίο.

4.3

Τα ΤΟΞΙΚΑ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ περιλαμβάνουν:

Όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και το
περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά κ.λπ.) όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β’/28-03-2006) «Μέτρα Όροι και περιορισμοί για την διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων…» και των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση γίνεται με τρόπους,
μεθόδους και μεταφορικά μέσα διαφορετικά από τα συνηθισμένα.
4.3.1 Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (Παράρτημα 1: Κατηγοριοποίηση Ιατρικών Αποβλήτων της υπ’
αριθμόν ΗΠ 37591/2031 Κ.Υ.Α.):
α) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ)
β) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα (ΕΙΑΜΤΧ)
γ) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ)
δ) Άλλα Ιατρικά Απόβλητα (ΑΙΑ): ραδιενεργά, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση κ.ά.
4.3.2 Δομικά υλικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (επισημασμένα με *, Κεφάλαιο 17, Ευρωπαϊκός
Κατάλογος Αποβλήτων, Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.)
Άρθρο 5
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις
εξής έννοιες:

5.1 «κατοικία» θεωρείται ο αυτοτελής χώρος μόνιμης ή πρόσκαιρης διαβίωσης μεμονωμένων ατόμων ή
οικογενειών, δηλαδή η μονοκατοικία, το διαμέρισμα σε πολυκατοικία, ή άλλου τύπου ακίνητα, αλλά και
μερικά κινητά όπως π.χ. η τροχοβίλα ή το τροχόσπιτο. Υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους ή οι ενοικιαστές
τους, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτημάτων είναι ο διαχειριστής. Αν
δεν υπάρχει διαχειριστής, όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου. Για τα
ακατοίκητα κτίρια υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους.
5.2 «κατάστημα» ή «επιχείρηση» θεωρείται ο αυτοτελής χώρος, όπου ασκείται εμπορική δραστηριότητα
από πάσης φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, μόνιμα ή πρόσκαιρα, είτε ο χώρος αυτός είναι ισόγειος είτε
υπόγειος, είτε βρίσκεται σε όροφο ή στοά ή στο βάθος οικοπέδων.
Στην έννοια των επιχειρήσεων υπάγονται και τα θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συναυλιών, κέντρα
ψυχαγωγίας και διασκέδασης, ξενοδοχεία, χώροι εκτροφής-αναπαραγωγής ζώων, βουστάσια, πτηνοτροφία,
νοσοκομεία, κλινικές, σχολεία (ιδιωτικά και δημόσια), βρεφονηπιακοί σταθμοί, και γενικά όλοι οι χώροι
που δεν εμπίπτουν στην έννοια της κατοικίας ή του γραφείου.
Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι:
α. Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο Διευθυντής.
β. Για Ανώνυμες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, ή ο Αντιπρόεδρος, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός
Διευθυντής.
γ. Για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ο Διαχειριστής.
δ. Για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες, ο Διαχειριστής.
ε. Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού.
στ. Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο.
ζ. Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν.
η. Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών
προσώπων που τις αποτελούν.
θ. Για τα νοσοκομεία, ιδρύματα, κ.λπ., υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν
ελλείψει, ο αντίστοιχος Διευθυντής ή Διοικητής.
5.3 «γραφείο» θεωρείται ο αυτοτελής χώρος που είναι η έδρα φυσικού ή νομικού προσώπου, για την
άσκηση μόνιμα ή πρόσκαιρα, οποιουδήποτε επαγγέλματος, που έχει σχέση κυρίως με την παροχή
υπηρεσιών. Στην έννοια των γραφείων υπάγονται και ακίνητα ή χώροι, όπου λειτουργούν δημόσιες
υπηρεσίες ή υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Ν.Π.Ι.Δ. ή Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Επιχειρήσεις αυτών.
Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι:
Ο ιδιοκτήτης τους, ο νομέας ή κάτοχός τους, για δε τις αναφερόμενες υπηρεσίες, υπεύθυνος είναι ο
εκάστοτε προβλεπόμενος από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους ή από οποιαδήποτε άλλη
διάταξη των αντίστοιχων υπηρεσιών.
5.4 «οικόπεδο» θεωρείται ο ακάλυπτος χώρος περιφραγμένος ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου πόλης στον
οποίο υπεύθυνος είναι ο κύριος, ο νομέας ή κάτοχος αυτών και σε περίπτωση που έχει εκμισθωθεί ο
μισθωτής. Ο ιδιοκτήτης οικοπέδου που βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός του τόπου
ιδιοκτησίας του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για την τήρηση και
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κώδικα, σύμφωνα με την παράγραφο 5.10 του παρόντος άρθρου.
5.5 «βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια» θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι
χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητές τους και
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την υποστήριξή τους. Στις μονάδες αυτές, υπεύθυνος για την καθαριότητα είναι συγκεκριμένο πρόσωπο,
οριζόμενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της μονάδας και γνωστοποιούμενο στον Δήμο. Αν τέτοιο πρόσωπο
δεν έχει ορισθεί, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας.
5.6 υπεύθυνοι Μεταφοράς και Μεταφόρτωσης θεωρούνται οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές, καθώς και
οι οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων και γενικά όλοι οι εμπλεκόμενοι για την εκτέλεση των εν λόγω
εργασιών.
5.7 υπεύθυνος για τις υπό ανέγερση οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κ.λπ. είναι το
πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια ή ο υπεύθυνος της εταιρείας στο όνομα
της οποίας έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια.
5.8 υπεύθυνος για τα κάθε είδους οχήματα είναι το πρόσωπο στο όνομα του οποίου ή ο υπεύθυνος της
εταιρείας στο όνομα της οποίας, έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του αντίστοιχου οχήματος.
Προκειμένου για οχήματα κ.λπ. του Δημοσίου, υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης ή
μη υπάρχοντος, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης υπηρεσίας, στην οποία ανήκει το όχημα
και από την οποία παίρνει εντολές κίνησης.
5.9 Οι προαναφερόμενοι υπεύθυνοι μπορούν να ορίσουν με έγγραφό τους συγκεκριμένο πρόσωπο, που
συμβιώνει ή συνεργάζεται στον ίδιο χώρο, το οποίο θα αναλάβει την ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή
των διατάξεων του παρόντος κώδικα. Το έγγραφο αυτό για να είναι σε ισχύ, πρέπει να το υπογράφουν
εκείνος που εξουσιοδοτεί και αυτός που εξουσιοδοτείται και να επικυρώνεται η γνησιότητα των
υπογραφών. Αντίγραφο του εγγράφου αυτού θα παραδίδεται υποχρεωτικά στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία
του Δήμου.
5.10 «κοινόχρηστοι χώροι» είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση, τα πεζοδρόμια, οι γέφυρες και
γενικά οι προορισμένοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο
ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού και όσοι έχουν χαρακτηριστεί έτσι από τη νομολογία. Υπεύθυνος
τήρησης των διατάξεων είναι η εκάστοτε Δημοτική αρχή εντός των διοικητικών ορίων της και στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων της ή όποια άλλη υπηρεσία στις αρμοδιότητες της οποίας ανήκει ο κοινόχρηστος χώρος.
Άρθρο 6
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
6.1

«Παραγωγός»

Κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό του οποίου η δραστηριότητα παρήγαγε απόβλητα («αρχικός
παραγωγός») ή και κάθε πρόσωπο που έχει πραγματοποιήσει εργασίες προ-επεξεργασίας, ανάμειξης ή
άλλες εργασίες οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων.
6.2

«Κάτοχος»

Ο παραγωγός των αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα
απόβλητα.
6.3

«Διαχείριση»

Η συλλογή, η μεταφορά, μεταφόρτωση, η προσωρινή αποθήκευση, η αξιοποίηση και η διάθεση
των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της μετέπειτα
φροντίδας των χώρων διάθεσης.
6.4

«Προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων»

Ο όρος "προσωρινή αποθήκευση" απορριμμάτων, περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες, που αφορούν
στην προσωρινή φύλαξη των απορριμμάτων σε ιδιωτικό χώρο (προσωρινή ιδιωτική φύλαξη) και στην
έκθεσή τους σε κάποιο σημείο, για ορισμένο χρόνο (προσωρινή κοινόχρηστη έκθεση), μέχρι να
πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους σε εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης. Η
συσκευασία και ο χώρος όπου αυτά θα φυλαχτούν, ο χώρος και το χρονικό διάστημα που αυτά θα
εκτεθούν προς αποκομιδή, θα καθορισθούν σε επόμενα άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
6.5

«Συλλογή»
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Η συγκέντρωση, ο διαχωρισμός σε κατηγορίες υλικών σύμφωνα με τις φυσικές ή/και χημικές ιδιότητές
τους, ή/και η ανάμειξη των αποβλήτων για τη μεταφορά τους. Στην έννοια της συλλογής
περιλαμβάνεται και η συγκέντρωση/τοποθέτηση των αποβλήτων σε κάδους μέχρι να πραγματοποιηθεί η
μεταφορά τους.
6.6

«Αξιοποίηση»
Κάθε εργασία ανακύκλωσης ή/και ανάκτησης υλικών ή /και ενέργειας από τα απόβλητα.

6.7

«Διάθεση απορριμμάτων»

Κάθε εργασία που αναφέρεται στο παράρτημα ΙV.A της υπ’ αριθμ. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ
1909Β’/22-12-03). Η διάθεση των αποβλήτων πρέπει να γίνεται χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για την
ανθρώπινη υγεία και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που θα μπορούσαν να βλάψουν το
περιβάλλον.
6.8

«Επεξεργασία»
Η εφαρμογή ή ο συνδυασμός φυσικών, χημικών, θερμικών και βιολογικών διεργασιών που
μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, έτσι ώστε να περιορίζεται ο όγκος ή οι επικίνδυνες
ιδιότητές τους, να διευκολύνεται ο χειρισμός τους ή και να επιτυγχάνεται η ανάκτηση υλικών ή
ενέργειας.

6.9

«Μεταφορά»
Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα ή τους χώρους προσωρινής
αποθήκευσης - συλλογής, στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή μεταφόρτωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
Άρθρο 7
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ

7.1
Ο Δήμος Λαρισαίων είναι υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση των στερεών, μη επικινδύνων,
αποβλήτων εντός των διοικητικών του ορίων, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.
7.2
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ως γνωστόν, περιλαμβάνει σήμερα τα κάτωθι βασικά
σκέλη ενεργειών:
α) τη συλλογή των απορριμμάτων από τους δρόμους, τις πλατείες και τους κοινόχρηστους χώρους
(στην έννοια της συλλογής περιλαμβάνεται και η συγκέντρωση/τοποθέτηση των αποβλήτων σε κάδους
μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους),
β) τη μεταφορά,
γ) την τυχόν επεξεργασία,
δ) τη διάθεση ή την εναπόθεση αυτών στους χώρους που καθορίστηκαν για το σκοπό αυτό.
7.3
Η συγκέντρωση των στερεών αποβλήτων και η τοποθέτησή τους σε κάδους γίνεται με ευθύνη του
κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και τον
παρόντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Αναλυτικότερα με βάση τον παρόντα Κανονισμό, οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής:
7.4
Η οργάνωση των μέσων συγκέντρωσης και τοποθέτησης των αστικών αποβλήτων (κάδων
μηχανικής αποκομιδής) γίνεται από τον Δήμο Λαρισαίων, εντός των διοικητικών του ορίων. Αντιστοίχως η
οργάνωση των μέσων συγκέντρωσης και τοποθέτησης των μη αστικών αποβλήτων γίνεται με ευθύνη του
κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου. Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων
εκτελούνται με ευθύνη του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ
1909 Β’/22-12-03). Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα (απορριμματοφόρα) του Δήμου
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στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του
Δήμου Τεμπών, 25 Km ΒΔ της πόλης της Λάρισας, σε ιδιοκτησία του Δ.Λ., περιοχή «Νταουσλάρ» και
θέση «Βροντερό», ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.
7.5
Η οργάνωση των μέσων (κάδων) συγκέντρωσης και τοποθέτησης των ανακυκλώσιμων υλικών
συσκευασίας γίνεται από τον Δήμο Λαρισαίων, εντός των διοικητικών του ορίων. Οι εργασίες συλλογής
και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών εκτελούνται με ευθύνη του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 8 της ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ Β’ 1909 /22-12-03), του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α’ 179/6-82001) και των τροποποιήσεών του με το Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ Α’ 94/23-6-2010). Τα ανακυκλώσιμα
μεταφέρονται, με ειδικά οχήματα ανακύκλωσης του Δήμου στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων
Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) που λειτουργεί μέσα στην έκταση του Χ.Υ.Τ.Α. υπό την ευθύνη του Φορέα
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.).
7.6
Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση όλων των ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως
αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 4.1.β του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού (π.χ. παλιά έπιπλα,
στρώματα κ.λπ.), γίνεται το συντομότερο δυνατό, ανάλογα με το εκάστοτε διατιθέμενο προσωπικό και
εξοπλισμό από την Υπηρεσία Καθαριότητας Περιβάλλοντος του Δήμου (τηλ: 2410 680200), υπό την
προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι σε μεγάλες ποσότητες, κατά την κρίση της Υπηρεσίας κατόπιν επιτόπιου
ελέγχου. Σε περίπτωση αδυναμίας εισόδου του απορριμματοφόρου οχήματος στην οδό που διαμένει ο
κάτοχος των εν λόγω απορριμμάτων, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών (π.χ. στενότητα οδού), αυτός
υποχρεούται να τα μεταφέρει στο πλησιέστερο προσβάσιμο σημείο, κατόπιν συνεννόησης με την
Υπηρεσία Καθαριότητας Περιβάλλοντος. Σε αντίθετη περίπτωση (δηλ. μεγαλύτερες ποσότητες
απορριμμάτων) και μετά από προφορική δήλωση της Υπηρεσίας ότι αδυνατεί, τα παραπάνω απορρίμματα
μεταφέρονται για διάθεση σε χώρους, που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία με μέριμνα και δαπάνη του
εκάστοτε υπόχρεου.
7.7
Η αποκομιδή των ειδικών απορριμμάτων που αναφέρονται στην παρ. 4.2.γ του άρθρου 4 του
παρόντος Κανονισμού (προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά
οικοδομικές εργασίες), πραγματοποιείται από τον Δήμο μόνον εφόσον η προσωρινά αποθηκευόμενη
ποσότητά τους δεν υπερβαίνει κατ' όγκο, το περιεχόμενο έως 10-15 σάκων απορριμμάτων, διαστάσεων
50Χ100 εκατοστών ανά περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι το βάρος του κάθε σάκου δεν θα
υπερβαίνει τα 25 κιλά και εφόσον βέβαια βρίσκονται μέσα σε κατάλληλη συσκευασία (η οποία δεν θα
καταστρέφεται από το βάρος των απορριμμάτων) που δεν δυσκολεύει το έργο των εργατών αποκομιδής
και δεν δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας. Σε περίπτωση απορριμμάτων που υπερβαίνουν τα ανωτέρω
όρια, η αποκομιδή γίνεται από τους υπεύθυνους με δική τους μέριμνα και δαπάνη. Για όλα τα ανωτέρω
απαιτείται προηγούμενη τηλεφωνική συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας Περιβάλλοντος.
7.8
Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων περιλαμβάνει όλες τις εργασίες συλλογής και
απομάκρυνσης μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναποθέσεως ή των μικροαπορριμμάτων που
βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους γενικώς. Οι περιοχές, η συχνότητα και οι
μέθοδοι καθαρισμού, ορίζονται από την Υ.Κ.Π., βάσει ειδικού προγράμματος, σύμφωνα με τις ανάγκες, τις
δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα της Υπηρεσίας. Για να διατηρηθούν οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο
Δήμος, ανάλογα με τις δυνατότητές του, υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις
καλαίσθητους κάδους Μ.Α.Α., καθώς και εύχρηστα δοχεία μικροαπορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους
υποδοχής απορριμμάτων και μικροαπορριμμάτων, που με δική του φροντίδα διατηρεί καθαρούς,
συλλέγοντας το περιεχόμενό τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, έχει την ευθύνη της συντήρησης
και της αντικατάστασης των παραπάνω σε περιπτώσεις βλαβών.
7.9
Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες
κατάλληλες μεθόδους, όπως προβλέπεται από το Νόμο 2939/2001 (ΦΕΚ Β’ 179/6-8-2001) για την
«εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων» με σκοπό την αξιοποίησή τους και την
ανάκτηση υλικών και ενέργειας.
7.10
Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και τα δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (ώρες και ημέρες διέλευσης απορριμματοφόρων), για τις τυχόν
αλλαγές, και εφόσον είναι εφικτό, για τα προγράμματα και δρομολόγια των μηχανικών σαρώθρων και τις
ώρες και ημέρες πλυσίματος των οδών και κοινόχρηστων χώρων. Τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να
μη τηρούνται, μόνο σε περιπτώσεις υπηρεσιακών δυσχερειών ή ανωτέρας βίας.
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7.11
Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του
Δήμου Λαρισαίων, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων, πολιτιστικών
ή αθλητικών γεγονότων ή άλλων έκτακτων και απρόβλεπτων καταστάσεων.
7.12
Η γνωστοποίηση του παρόντος κανονισμού όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ
Α’ 114/2006), «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
Άρθρο 8
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
8.1
Ο Δήμος Λαρισαίων διατηρεί το δικαίωμα να μη δέχεται στερεά απόβλητα, εξαιρουμένων των
οικιακών, για τα οποία, λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητάς τους, ή επειδή
παράγονται σε χώρους απρόσιτους και απομακρυσμένους, δεν καθίσταται, με τις υπάρχουσες δυνατότητες
εφικτή, η πραγματοποίηση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς τους. Στις περιπτώσεις αυτές, η
συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του κυρίου, νομέα ή κατόχου του
χώρου από όπου προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ
1909Β’/22-12-03) και με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις και τον παρόντα
Κανονισμό Καθαριότητας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Επίσης ο Δήμος δεν υποχρεούται:
8.2.
Στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων-αποβλήτων του άρθρου 4 παρ. 4.3 (τοξικάεπικίνδυνα) και όσων χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνα» ή διέπονται από ειδικές διατάξεις όπως π.χ. :
α) ραδιενεργά απόβλητα
β) εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες
γ) απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων
δ) απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων
ε) γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κ.λπ.
στ) δομικών υλικών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (π.χ. αμίαντο κ.ά.)
8.3.

Στη συλλογή και αποκομιδή των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.

8.4.
Στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και
βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.
8.5.
Στη συντήρηση και τον καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου όμβριων της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) για τα οποία αρμόδια είναι η
ίδια.
8.6.
Στον καθαρισμό σταθμών και σιδηροδρομικών γραμμών που βρίσκονται σε στεγασμένους ή
περιφραγμένους χώρους, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα, νομή ή κατοχή σε φορείς μέσων μαζικής
μεταφοράς.
8.7.
Στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε διάφορους άλλους
ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.
8.8.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην αποκομιδή απορριμμάτων που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι
οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις ή μισθώνουν χώρους, καθώς επίσης και από φορείς οι οποίοι
απαλλάσσονται της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Ο Δήμος μπορεί, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς
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αυτοί παρέχουν προς χρήση τα ακίνητα τους σε ιδιώτες-υπόχρεους καταβολής τελών, να βεβαιώνει τα
ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές ή χρήστες του χώρου.
8.9.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής
των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α., χώροι απόθεσης μπαζών κ.λπ.), ο Δήμος μετά από
ενημέρωση των δημοτών με δημοσίευση στον τύπο, μπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να
διακόπτει τα προγράμματα αποκομιδής, μέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα μέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι
χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Δήμος, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο, σε συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, για τον περιορισμό
της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών.

8.10.
Επίσης, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Υ.Κ.Π., η διαχείριση των υγρών αποβλήτων
που εκχύνονται σε δίκτυα αποχετεύσεων, στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και τα
αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.
Άρθρο 9
ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΛΟΙΠΟΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Σε περίπτωση που απεργούν οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας Περιβάλλοντος, ή όταν
γενικά δεν εκτελείται για ικανό χρονικό διάστημα η προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων, παρά τη
θέληση της Δημοτικής Αρχής, (π.χ. έντονα καιρικά φαινόμενα, βλάβες μηχανολογικού εξοπλισμού), η
Υ.Κ.Π., θα ενημερώνει σχετικά τους δημότες με ανακοίνωση από τα Μ.Μ.Ε. Μετά την ενημέρωση αυτή,
οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να φυλάσσουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα, καλά συσκευασμένα, σε
κατάλληλους χώρους των αντιστοίχων ιδιοκτησιών τους, που δεν δημιουργούν προβλήματα σε γειτονικές
κατοικίες και που είναι απρόσιτοι σε κατοικίδια ζώα (π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικοί αποθηκευτικοί
χώροι).
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 50 ευρώ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Άρθρο 10
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
10.1. Σε κοινόχρηστους χώρους (οδοί, ρείθρα, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές
εγκαταστάσεις, κ.λπ.), εντός διοικητικών ορίων Δήμου Λαρισαίων, απαγορεύεται η ρίψη στο έδαφος
άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών περιτύλιξης ή μικροσυσκευασίας, μικροαπορριμμάτων,
μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης, κ.λπ. Τα παραπάνω, πρέπει να φυλάγονται και να
απορρίπτονται μέσα στο κοντινότερο (μη υπερπλήρες) καλαθάκι μικροαπορριμμάτων ή κάδο, όσο μακριά
και αν βρίσκονται αυτά.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 50 ευρώ.
10.2. Σε κοινόχρηστους χώρους (οδοί, ρείθρα, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις,
κ.λπ.), εντός διοικητικών ορίων Δήμου Λαρισαίων, απαγορεύεται η ρίψη αποτσίγαρων και το πτύειν
καταγής.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 50 ευρώ.
10.3. Απαγορεύεται η ρίψη αναμμένων τσιγάρων
μικροαπορριμμάτων, ή/και στους κάδους απορριμμάτων.

ή

Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 50 ευρώ.
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10.4 Απαγορεύεται η ρίψη αποβλήτων, όπως π.χ. εύφλεκτα υλικά, χημικά, μπάζα κ.λπ. στα καλαθάκια
μικροαπορριμμάτων, ή/και στους κάδους απορριμμάτων που μπορούν να καταστρέψουν τα ανωτέρω μέσα
προσωρινής αποθήκευσης ή/και τους μηχανισμούς ανύψωσης των απορριμματοφόρων οχημάτων.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 80 ευρώ.
(Άρθρα 10.3 και 10.4) Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης
ή αγοράς νέου καλαθιού μικροαπορριμμάτων ή κάδου ή μηχανικού εξαρτήματος, ανάλογα με τη σχετική
πραγματογνωμοσύνη αρμόδιων υπαλλήλων της Υπηρεσίας Καθαριότητας Περιβάλλοντος.
10.5. Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών προϊόντων, δηλαδή προϊόντων που δημιουργούν αφρό,
κατά την πλύση αυλών, βεραντών, οχημάτων κ.λπ., όταν τα απόνερα της πλύσης χύνονται σε
κοινόχρηστους χώρους.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 50 ευρώ.
10.6. Απαγορεύεται η ρίψη μέσα στους υπονόμους και στο δίκτυο απορροής όμβριων υδάτων των
κατοικημένων περιοχών υγρών αποβλήτων, που μπορούν να προκαλέσουν τοξική επιβάρυνση των
αποχετευμένων λυμάτων (π.χ. λύματα βόθρων, ορυκτελαίων που προορίζονται ή προέρχονται από
συντηρήσεις ή/και επισκευές μηχανών, υγρών μπαταριών, χρωμάτων κ.λπ.). Αυτά, οι υπεύθυνοι πρέπει να
τα διαχειρίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 300 ευρώ.
10.7. Απαγορεύεται η αναγραφή λέξεων ή φράσεων, η απεικόνιση παραστάσεων ή η με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο ρύπανση των προσόψεων των οικοδομών, των μνημείων, των αγαλμάτων, των αρχαιολογικών
χώρων και γενικότερα κάθε επιφάνειας σε δημόσιο χώρο. Κατ’ επέκταση απαγορεύεται η ανάλογη
ρύπανση κάθε χώρου ή αρχιτεκτονικού στοιχείου που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το
φυσικό του κάλος (π.χ. χώροι πρασίνου), ή την ιστορική του αξία.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης όπως αυτές θα
προκύπτουν κάθε φορά.
10.8
H δημοτική περιουσία (παγκάκια, κάγκελα, πινακίδες, σιντριβάνια, παρτέρια λουλουδιών κ.λπ.)
πρέπει να διατηρείται καθαρή και να μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 50 ευρώ.
10.9 Απαγορεύεται η πρόκληση καταστροφών σε κοινόχρηστη δημοτική περιουσία.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
Στην περίπτωση φθοράς δημοτικής περιουσίας στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι
δαπάνες αποκατάστασής της, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά.
10.10 Σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση, παγετός) οι κάτοικοι (υπεύθυνοι
κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων) οφείλουν να διατηρούν τα πεζοδρόμιά τους καθαρά
απομακρύνοντας το χιόνι και τον πάγο. Η απομάκρυνσή τους δεν πρέπει να γίνεται με τη ρίψη νερού
καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω σχηματισμό πάγου με συνέπεια την πρόκληση σοβαρών
ατυχημάτων.
Ομοίως, για τον ίδιο λόγο, απαγορεύεται η ρίψη νερού για καθαριότητα πεζοδρομίων και άλλων
κοινόχρηστων χώρων όταν επικρατούν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.
Γενικά, οι κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τους κανόνες που υποδεικνύονται κάθε φορά από
το Δήμο, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί κατά περίπτωση από τους αρμόδιους φορείς (Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία κ.λπ.).
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Άρθρο 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗ ΟΓΚΩΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
11.1 Οι υπεύθυνοι για τα εσωτερικά μη ογκώδη δημοτικά απορρίμματα (όπως αυτά περιγράφονται στο
άρθρο 4 παρ. 4.1.α του παρόντος Κανονισμού), οφείλουν κατά την προσωρινή ιδιωτική φύλαξή τους να τα
αποθηκεύουν σε κατάλληλους χώρους των ιδιοκτησιών τους, όπου δεν δημιουργούν προβλήματα σε
γειτονικές κατοικίες και είναι απρόσιτοι σε κατοικίδια ζώα.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 50 ευρώ.
11.2
Οι υπεύθυνοι για τα εσωτερικά μη ογκώδη δημοτικά απορρίμματα (όπως αυτά περιγράφονται στο
άρθρο 4, παρ. 4.1.α του παρόντος Κανονισμού), οφείλουν κατά την προσωρινή κοινόχρηστη έκθεση των
απορριμμάτων τους εκτός πράσινων κάδων (όπου για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν κάδοι ή οι
υπάρχοντες είναι υπερπλήρεις) να τα έχουν συσκευασμένα, σε γερούς και ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους
(οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από αδιαπότιστο και αδιαφανές, κατά προτίμηση σκούρου χρώματος,
υλικό), ενδεικτικών διαστάσεων 50 x 100 εκατοστών. Απαγορεύεται η χρήση άλλων σάκων (όπως π.χ.
πολύχρωμες σακούλες πολυκαταστημάτων, χαρτοκιβώτια, ακάλυπτα ή ρυπαρά δοχεία κ.λπ.) για την
εναπόθεση των απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους προς αποκομιδή τους.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 20 ευρώ.
Ο Δ.Λ. δικαιούται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του αντίστοιχου ιδιοκτήτη, να απομακρύνει και
καταστρέψει δοχεία ή παρεμφερή υλικά που δεν είναι σύμφωνα με όσα περιγράφηκαν στην ανωτέρω
παράγραφο.
11.3
Οι κάτοχοι ή οι παραγωγοί των απορριμμάτων, οφείλουν κατά την προσωρινή κοινόχρηστη
έκθεση των απορριμμάτων τους να κλείνουν τους ανωτέρω σάκους αποθήκευσης τους πολύ καλά και με
τέτοιο τρόπο που θα εγγυάται την στεγανότητα του σάκου. (Εξαιρείται η απόρριψη των ανακυκλώσιμων
υλικών τα οποία ρίχνονται χύδην στους μπλε κάδους, βλ. άρθρο 15.5 του παρόντος κανονισμού).
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 50 ευρώ.
11.4
Οι κάτοχοι ή οι παραγωγοί των απορριμμάτων, οφείλουν να μεταφέρουν τους σάκους
απορριμμάτων (από τους χώρους προσωρινής ιδιωτικής φύλαξής τους στους χώρους και τα μέσα
προσωρινής κοινόχρηστης έκθεσής τους), χωρίς να τους σέρνουν στο έδαφος, ώστε να αποφεύγεται η
διασπορά ή διαρροή του περιεχομένου τους σε κοινόχρηστο χώρο.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 50 ευρώ.
11.5 Στις περιοχές όπου υπάρχουν κάδοι Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων (Μ.Α.Α.), οι υπεύθυνοι
υποχρεούνται να φυλάσσουν ιδιωτικά τα απορρίμματά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.1 του
παρόντος άρθρου. Υποχρεούνται επίσης να γνωρίζουν το εκάστοτε πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων,
που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους (ημέρες και ώρες διέλευσης των απορριμματοφόρων)
και σύμφωνα με αυτό να εναποθέτουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής
(τον οποίο οφείλουν να ξανακλείνουν καλά), που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία ή την επαγγελματική
στέγη τους, λίγο πριν την προγραμματισμένη ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου, ή το πολύ τρεις
ώρες νωρίτερα και σε καμία περίπτωση τις ημέρες που δεν πραγματοποιείται αποκομιδή (με βάση το
πρόγραμμα της υπηρεσίας) ή αμέσως μετά τη διέλευση του απορριμματοφόρου. Εφ όσον ο όγκος των
απορριμμάτων υπερβαίνει τη χωρητικότητα του κάδου, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να τα εκθέτουν προς
αποκομιδή εντός του πλησιέστερου μη υπερπλήρους κάδου, άλλως να τα φυλάσσουν στο χώρο τους
(προσωρινή ιδιωτική αποθήκευση) για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 60 ευρώ.
Σελίδα 16 από 43

ΑΔΑ: Β41ΙΩΛΞ-ΦΤΣ
11.6 Σε περιοχές όπου προσωρινά ή για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν κάδοι Μηχανικής Αποκομιδής
Απορριμμάτων (Μ.Α.Α.), οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να φυλάσσουν ιδιωτικά τα απορρίμματά τους
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.1 του παρόντος άρθρου. Υποχρεούνται επίσης να γνωρίζουν το
εκάστοτε πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων, που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους
(ημέρες και ώρες διέλευσης των απορριμματοφόρων) και σύμφωνα με αυτό να εκθέτουν τα προς
αποκομιδή απορρίμματά τους το πολύ 3 (τρεις) ώρες πριν την προγραμματισμένη διέλευση του
απορριμματοφόρου, μόνο μπροστά από την πρόσοψη της ιδιοκτησίας τους ή σε προκαθορισμένη θέση,
που τους έχει υποδειχθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας Περιβάλλοντος (Υ.Κ.Π.). Στις περιπτώσεις που
η αποκομιδή πραγματοποιείται κατά τις βραδινές ώρες, αυτά θα πρέπει να εκτίθενται προς αποκομιδή,
σύμφωνα με τα παραπάνω μετά τις 11:00 μ.μ. Όλα τα παραπάνω δεν αφορούν τις περιπτώσεις για τις
οποίες δίδονται διαφορετικές οδηγίες από την Υ.Κ.Π.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 60 ευρώ.
11.7
Απαγορεύεται η έκθεση απορριμμάτων, έστω και με τη σωστή συσκευασία που αναφέρεται στο
άρθρο 11.2, μέσα σε ακάλυπτα οικόπεδα, καθώς και σε χώρους που δεν είναι άμεσα ορατοί ή εύκολα
προσβάσιμοι από τα συνεργεία αποκομιδής της Υ.Κ.Π.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
11.8
Απαγορεύεται αυστηρά η συλλογή ρακών από σακούλες απορριμμάτων ή κάδους Μ.Α.Α. στα
σημεία που γίνεται η προσωρινή κοινόχρηστη έκθεσή τους έως ότου γίνει η αποκομιδή τους από τα
συνεργεία της Υ.Κ.Π.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 20 ευρώ.
11.9
Απαγορεύεται η απόθεση σάκων απορριμμάτων ή απορριμμάτων μεγάλων διαστάσεων μέσα στα
καλαθάκια μικροαπορριμμάτων, δεδομένου ότι η χρήση αυτών είναι αποκλειστικά για τοποθέτηση
μικροαπορριμμάτων.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 20 ευρώ.
Άρθρο 12
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΟΓΚΩΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
12.1 Τα εσωτερικά ογκώδη δημοτικά απορρίμματα, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 4.1 β. (π.χ.
άχρηστες οικιακές συσκευές, παλιά έπιπλα, στρώματα, άχρηστος ρουχισμός κ.λπ.) δεν εγκαταλείπονται
οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από την Υ.Κ.Π., αφού προηγηθεί απαραίτητα τηλεφωνική επικοινωνία
μαζί της και υπό την προϋπόθεση ότι, ανάλογα με τον όγκο, την ποσότητα και τη φύση τους, είναι στα
πλαίσια των δυνατοτήτων της Υ.Κ.Π.
12.2
Στην περίπτωση αυτή, οι εκάστοτε υπεύθυνοι υποχρεούνται να μην εκθέτουν τα ογκώδη
απορρίμματα στο πεζοδρόμιο, παρά μόνο την ημέρα και λίγο πριν την ώρα δρομολογίου του ειδικού
απορριμματοφόρου (όπως τους ανακοινώθηκε από προηγούμενη συνεννόηση με την Υ.Κ.Π.). Επίσης,
πρέπει να τα τοποθετούν κατά τρόπον που να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να
είναι ευχερής η αποκομιδή τους. Το σημείο αυτό θα βρίσκεται στο πεζοδρόμιο μπροστά από την
ιδιοκτησία τους (ή για περίπτωση πεζοδρόμου στο όριο της οικοδομικής τους γραμμής) και θα απέχει
τουλάχιστον 1,50 μ. από τα όρια με τις διπλανές ιδιοκτησίες. Αντίστοιχα, μπροστά από την είσοδο της
πολυκατοικίας, προκειμένου για διαμερίσματα, γραφεία ή καταστήματα σε ορόφους αυτών.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
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12.3 Απαγορεύεται η εγκατάλειψη εσωτερικών ογκωδών απορριμμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο
άρθρο 4 παρ. 4.1 β. σε κοινόχρηστους χώρους, χωρίς την ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας
Καθαριότητας Περιβάλλοντος.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 200 ευρώ.
Άρθρο 13
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
13.1
Ο Δ.Λ. δεν υποχρεούται στη συλλογή των ειδικών απορριμμάτων της παρ. 4.2 (δηλ. απορρίμματα
που προέρχονται από την κύρια παραγωγική δραστηριότητα βιοτεχνιών κ.λπ.). Για το λόγο αυτό, οι
υπεύθυνοι υποχρεούνται (με την εξαίρεση της παρ. 7.6) να συλλέγουν, μεταφέρουν και διαθέτουν τα
παραγόμενα ειδικά αυτά απορρίμματα με δική τους μέριμνα και δαπάνη. Επίσης, υποχρεούνται μέχρι την
ημέρα της αποκομιδής να φυλάσσουν τα απορρίμματα αυτά ειδικά συσκευασμένα, στους χώρους των
επιχειρήσεών τους και να μην τα εκθέτουν σε κοινόχρηστους χώρους. Οι παραγωγοί των ειδικών
απορριμμάτων της παρ. 4.2 μπορούν να τα διαθέτουν απευθείας στον Χ.Υ.Τ.Α., έναντι του ανάλογου
αντίτιμου, εφόσον σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (2001/118/Ε.Κ.) μπορούν να
χαρακτηριστούν μη επικίνδυνα οικιακά και προσομοιούμενα προς αυτά στερεά απόβλητα και υπό την
προϋπόθεση, ότι θα υπάρχει σχετική έγκριση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 300 ευρώ.
13.2
Ειδικά, τα απορρίμματα που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές
εργασίες (μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά, μη επικίνδυνα), εφόσον υπερβαίνουν σε ποσότητα τα
όρια που ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 7.6 του παρόντος κανονισμού, μεταφέρονται με ευθύνη του υπόχρεου
στους ειδικούς χώρους που έχουν χαρακτηρισθεί ως χώροι υποδοχής μπαζών, μετά από συνεννόηση με την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α.
36259/2010 (ΦΕΚ Β’1312/24-8-10) «Περί Μέτρων και Όρων για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
13.2.1 Τα παραπάνω απαγορεύεται να απορρίπτονται ή εγκαταλείπονται σε ακάλυπτους χώρους εντός ή
εκτός σχεδίου, όπως παρυφές οδών, οικόπεδα, πάρκα, άλση, δάση, χείμαρρους, ρέματα, κ.λπ., οπότε
δημιουργούν σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Σε
ιδιωτικούς χώρους επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η
αισθητική του χώρου και της περιοχής και δεν προκαλούνται προβλήματα στη δημόσια υγεία.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 300 ευρώ.
Άρθρο 14
ΤΟΞΙΚΑ-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
& ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Ι.Α.)
14.1 Τα τοξικά-επικίνδυνα απορρίμματα (π.χ. γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά απόβλητα, επικίνδυνα
ιατρικά απόβλητα με μολυσματικό ή/και τοξικό χαρακτήρα, κ.λπ.), που περιγράφονται στην παρ. 4.3. &
4.3.1. του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, φυλάσσονται, αποκομίζονται και διατίθενται με
αποκλειστική ευθύνη των υπόχρεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ.
14.2. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Ι.Α.)
14.2.1 Κάθε κάτοχος Ι.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΗΠ 37591/2031/2003 Κ.Υ.Α. περί
«Μέτρων και Όρων για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες» υποχρεούται:
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α) Να εξασφαλίζει ο ίδιος τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία ή διάθεσή
τους σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης ή
β) Να παραδίδει τα απόβλητα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί σχετική άδεια
(συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία ή διάθεση) σύμφωνα με τις διατάξεις της
ανωτέρω απόφασης.
14.2.2 Κάθε Υγειονομική Μονάδα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης, έχει την
υποχρέωση να καταρτίζει «Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων
(Ε.Ι.Α.)» που θα εγκρίνεται από την αρμόδια Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.).
14.2.3 Από τα ιατρικά απόβλητα που παράγονται από έκαστη υγειονομική μονάδα, σύμφωνα με την
κατηγοριοποίηση των Ιατρικών Αποβλήτων, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2 της σχετικής Κ.Υ.Α., ο
Χ.Υ.Τ.Α. δύναται να δέχεται σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του, όπως αυτοί ορίζονται από την υπ’
αριθμ. 138714/15-04-2009 Κ.Υ.Α. – Νέοι περιβαλλοντικοί όροι Χ.Υ.Τ.Α.):
α) Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (Ι.Α.-Α.Χ.) που προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα
β) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα (Ε.Ι.Α.-Μ.Χ.) που έχουν υποστεί
επιτυχή και πλήρη αποστείρωση, ώστε να προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα, όσον αφορά το
μικροβιακό τους φορτίο και εφόσον τηρούνται αυστηρά οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις
διατάξεις της σχετικής απόφασης για την εφαρμογή της μεθόδου, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
14.2.4 Τα Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (Ι.Α.-Α.Χ.), πλην των Ε.Ι.Α.-Μ.Χ. που έχουν υποστεί
επιτυχή και πλήρη αποστείρωση, θα συλλέγονται σε υποδοχείς μαύρου χρώματος και η προσωρινή
ιδιωτική αποθήκευσή τους θα γίνεται σε ξεχωριστούς και σαφώς οροθετημένους χώρους της υγειονομικής
μονάδας, διαφορετικούς από τους χώρους προσωρινής ιδιωτικής αποθήκευσης των Επικίνδυνων Ιατρικών
Αποβλήτων, μέχρι να πραγματοποιηθεί η αποκομιδή τους από τον υπόχρεο φορέα διαχείρισης τους. Μη
σωστός διαχωρισμός των απορριμμάτων, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της σχετικής Κ.Υ.Α., όπως αυτή
ισχύει κάθε φορά, επιφέρει πρόστιμο, ενώ παράλληλα και η Υπηρεσία Καθαριότητας Περιβάλλοντος και ο
φορέας διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α. δύναται να διακόψει, προσωρινά ή οριστικά, την αποκομιδή και τη
διάθεση αντίστοιχα των ως άνω απορριμμάτων της υγειονομικής μονάδας.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 1.000 ευρώ.
14.2.5 Τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα (Ε.Ι.Α.-Μ.Χ.) που έχουν
υποστεί επιτυχή και πλήρη αποστείρωση, ώστε να προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα θα
τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος. Εξωτερικά των υποδοχέων αυτών εμφανώς
και με ανεξίτηλα γράμματα θα αναγράφεται «Αποστειρωμένα Ε.Ι.Α.-Μ.Χ.», ονομασία φορέα
αποστείρωσης, ονομασία Υγειονομικής Μονάδας και ημερομηνία αποστείρωσης. Τα απορρίμματα αυτά
μεταφέρονται σε χώρο τελικής διάθεσης απορριμμάτων, μετά από άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας, με
ευθύνη του υπόχρεου φορέα διαχείρισης των Ιατρικών Αποβλήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
(Απαγορεύεται η χύδην μεταφορά). Εφόσον τα απορρίμματα αυτά θα προσκομίζονται προς τελική
διάθεση στον Χ.Υ.Τ.Α., θα ζυγίζονται ανά φορτίο προσκόμισής τους. Τονίζεται ότι τα εν λόγω
απορρίμματα είναι μη αναγνωρίσιμα, χωρίς ανάμειξη με κοινά οικιακά απορρίμματα, σε αντίθετη
περίπτωση ο φορέας λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. δύναται να αρνηθεί την παραλαβή τους για τελική διάθεση.
14.2.6 Τα διαχωρισμένα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (Ε.Ι.Α.) τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου
χρώματος ανάλογα με την επεξεργασία που πρόκειται να ακολουθήσει και ειδικότερα:
α) Τα προς αποστείρωση Ε.Ι.Α. τοποθετούνται σε συσκευασία κίτρινου χρώματος.
β) Τα προς αποτέφρωση Ε.Ι.Α. τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου ή πράσινου χρώματος ανάλογα
με τις δυνατότητες επεξεργασίας της αποτεφρωτικής εγκατάστασης.
14.2.7 Απαγορεύεται η ρίψη Ε.Ι.Α. (είτε συσκευασμένα σε σάκους ως άνω είτε σε οποιαδήποτε άλλη
συσκευασία είτε σε χύδην μορφή) σε κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται εντός της υγειονομικής
μονάδας ή σε κοινόχρηστους χώρους.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 1.500 ευρώ.
14.2.8 Απαγορεύεται η ανάμειξη Ε.Ι.Α. (επεξεργασμένων ή μη επεξεργασμένων) με τα αστικά
απορρίμματα σε κοινή συσκευασία ή σε χύδην μορφή στους κοινούς κάδους απορριμμάτων που
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προορίζονται για αστικά ή ανακυκλώσιμα υλικά είτε εντός της υγειονομικής μονάδας ή σε κοινόχρηστη
θέση.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 1.500 ευρώ.
14.2.9 Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη τελική διάθεση των ιατρικών αποβλήτων (αστικά και επικίνδυνα
ιατρικά απόβλητα στο περιβάλλον).
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 20.000 ευρώ.
14.2.10 Σύμφωνα με το άρθρο 8 της σχετικής Κ.Υ.Α. ο Φορέας υποδοχής προς τελική διάθεση των
αποστειρωμένων Ε.Ι.Α.-Μ.Χ. (Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Μολυσματικού Χαρακτήρα), δύναται να
ελέγχει τον φορέα επεξεργασίας για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης (σύμφωνα με τα κριτήρια
της παρ. 2.2 του Παραρτήματος της 2003/33/ΕΚ Απόφασης του Συμβουλίου της Ε.Ε.). Για την τήρηση
των ποιοτικών προδιαγραφών των διατιθέμενων απορριμμάτων, ο φορέας λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.
έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του να διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους, αποδίδοντας το κόστος
ελέγχου στον φορέα επεξεργασίας και να αποφασίζει για την απαγόρευση της διάθεσης τους στον
Χ.Υ.Τ.Α. Η δειγματοληψία και ο έλεγχος για την αποτελεσματικότητα της κατάλληλης επεξεργασίας του
συγκεκριμένου προσκομιζόμενου φορτίου, θα γίνονται από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο εργαστήριο.
Αν κατά τους ελέγχους αυτούς αποδειχτεί ότι η αποστείρωση δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της
ανωτέρω σχετικής απόφασης στον αίτιο της παράβασης επιβάλλεται πέρα από τις κυρώσεις που
προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
14.2.11 Τα αποστειρωμένα Ε.Ι.Α.-Μ.Χ. (Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Μολυσματικού Χαρακτήρα),
που κάθε φορά θα οδηγούνται από το χώρο επεξεργασίας τους για τελική διάθεση στον Χ.Υ.Τ.Α., θα
πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα επίσημα έγγραφα έντυπα αναγνώρισης (Άρθρο 6,
Κεφ. Ε, παρ. 4 της Η.Π. 37591/2031 Κ.Υ.Α., Πίνακας 2 του Παραρτήματος 4 της σχετικής Κ.Υ.Α., όπως
αυτή ισχύει κάθε φορά), τα οποία θα διατηρούνται σε αρχείο στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. Ο παραγωγός των
αποβλήτων ή ο αρμόδιος για τη διαχείρισή τους, είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των παρεχόμενων
πληροφοριών.
Αρμόδιος για τον έλεγχο της τήρησης των άρθρων που αφορούν στην υποδοχή των Ε.Ι.Α. στο χώρο
του Χ.Υ.Τ.Α. είναι ο Φο.Δ.Σ.Α. Λάρισας ή ο εκάστοτε φορέας διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α.
Άρθρο 15
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
15.1
Η ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων, συσκευασιών και άλλων προϊόντων
στοχεύει:
Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την μείωση του συνολικού όγκου τους πριν την
τελική τους διάθεση.
Στην επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών και την ενθάρρυνση συστημάτων ανακύκλωσηςαξιοποίησης.
Στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας που δαπανάται για την παραγωγή προϊόντων από
πρωτογενή υλικά.
Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και των καταναλωτών, ως βασικών παραγόντων για την
επίτευξη των παραπάνω στόχων.
15.2
Οι Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, υποχρεούνται μόνοι ή σε συνεργασία με
άλλους φορείς, να καταρτίζουν και να υλοποιούν προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων,
διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης. Ο Δήμος Λαρισαίων προωθεί προγράμματα ανακύκλωσης
«συσκευασιών» και «άλλων προϊόντων» όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 2939/2001
«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων», καθώς επίσης και
διάφορες πρωτοβουλίες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών προς την
κατεύθυνση αυτή. Οι υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται
κατά περίπτωση στο άρθρο 5 και γενικά όλοι οι κάτοικοι, έχουν την υποχρέωση να συμβάλλουν στην
καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.
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15.3
Τα «άλλα προϊόντα» για τα οποία προβλέπεται εναλλακτική διαχείριση και για τα οποία
εφαρμόζεται πρόγραμμα εναλλακτικής τους διαχείρισης με χωριστή διαλογή, όπως ηλεκτρικές &
ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, συσσωρευτές, ελαστικά οχημάτων, καταλύτες οχημάτων, ορυκτέλαια,
υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων, απαγορεύεται να ρίπτονται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων ή
στους μπλε κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών ή χαρτιού. Καθιερώνεται η υποχρέωση των υπευθύνων
(όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού και γενικά όλοι οι κάτοικοι), να μεριμνούν
για τη συλλογή, μεταφορά και διάθεσή τους, σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως αυτές ισχύουν
κάθε φορά για την διαχείρισή τους.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
15.4 Ανακύκλωση Χαρτοκιβωτίων
15.4.1 Τα χαρτοκιβώτια και παρεμφερή χάρτινα υλικά συσκευασίας εμπορευμάτων, εφόσον δεν
αποδίδονται απευθείας σε τρίτους, θα πρέπει να απαλλάσσονται από ξένες προσμίξεις (νάιλον, σακούλες,
φελιζόλ, αφρολέξ κ.λπ.), να συσκευάζονται σε δέσμη συμπιεσμένων πακέτων και να δένονται, έτσι ώστε
να καταλαμβάνουν τον μικρότερο δυνατό όγκο και να προκαλούν την μικρότερη δυνατή αισθητική
ενόχληση όταν εκτεθούν προς αποκομιδή.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
15.4.2 Τα παραπάνω υλικά οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να τα φυλάσσουν προσωρινά σε κατάλληλους
χώρους των ιδιοκτησιών ή επιχειρήσεών τους, που δεν δημιουργούν προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες
και είναι απρόσιτοι σε κατοικίδια ζώα και θα εκτίθενται προς αποκομιδή δίπλα στους μπλε κάδους μόνο
μετά το επίσημο μεσημεριανό ή βραδινό κλείσιμο της αγοράς ή σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δίνονται
από την Υ.Κ.Π.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
15.4.3 Υλικά συσκευασίας εμπορευμάτων από χαρτί που καταλαμβάνουν πολύ μεγάλο όγκο, απαγορεύεται
να τοποθετούνται μέσα είτε σε μπλε κάδους ανακύκλωσης (γιατί αυτοί γεμίζουν αμέσως από τον μεγάλο
σχετικά όγκο τους), είτε σε κοινούς κάδους απορριμμάτων γιατί η ανάμειξή τους με κοινά απορρίμματα
δυσχεραίνει ή αποκλείει την επεξεργασία τους. Αυτά, με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 15.4.1
(συμπιεσμένα και δεμένα σε πακέτα) και 15.4.2 (ως προς τον χρόνο έκθεσης) τοποθετούνται δίπλα στον
μπλε κάδο ανακυκλώσιμων υλικών ή όπου δεν υπάρχει μπλε κάδος, έξω από την είσοδο του
καταστήματος.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 80 ευρώ.
15.5 Ανακύκλωση Υλικών Συσκευασίας
15.5.1 Στις περιοχές όπου ο Δήμος Λαρισαίων έχει προωθήσει και εφαρμόσει σε κλίμακα πόλης
πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, σιδηρούχα κ.λπ.) και
εφόσον μετά την παρέλευση της περιόδου προσαρμογής, οι υπεύθυνοι καθαριότητας, όπως αυτοί ορίζονται
στο άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού και γενικά όλοι οι κάτοικοι στην περιοχή των οποίων έχει
εγκατασταθεί και λειτουργεί το σύστημα, οφείλουν να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή ακολουθώντας
τους κανόνες της ανακύκλωσης σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της Υπηρεσίας Καθαριότητας
Περιβάλλοντος.
15.5.2 Απαγορεύεται η ρίψη οργανικών και λοιπών μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων μέσα στους μπλε
κάδους ανακύκλωσης.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 80 ευρώ.
15.5.3 Απαγορεύεται η ρίψη συσκευασιών που περιέχουν στερεά ή υγρά υπολείμματα μέσα στους μπλε
κάδους ανακύκλωσης. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι σχετικά καθαρές ώστε να μη δυσχεραίνεται η
διαλογή και η περαιτέρω επεξεργασία τους.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 50 ευρώ.
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15.5.4 Απαγορεύεται η ρίψη συσκευασιών στους μπλε κάδους ανακύκλωσης μέσα σε δεμένες σακούλες.
Τα ανακυκλώσιμα υλικά πρέπει να απορρίπτονται χύδην.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 50 ευρώ.
15.5.5. Στην περίπτωση που ο κάδος ανακύκλωσης δεν μπορεί να χωρέσει άλλα ανακυκλώσιμα υλικά και
συγχρόνως να κλείσει ομαλά το καπάκι του, αυτά αποθηκεύονται από τους υπευθύνους, σε κατάλληλους
ιδιωτικούς χώρους και λίγο πριν τη διέλευση του οχήματος ανακύκλωσης εκτίθενται για αποκομιδή έξω
και δίπλα από τον υπερπλήρη κάδο ανακύκλωσης.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 50 ευρώ.
15.5.6 Στην περίπτωση που το πρόγραμμα ανακύκλωσης δεν έχει επεκταθεί ακόμη στην περιοχή τους, οι
υπεύθυνοι καθαριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού και γενικά όλοι οι
κάτοικοι πρέπει να συμβάλλουν στην προσπάθεια της ανακύκλωσης διαχωρίζοντας τα ανακυκλώσιμα
υλικά από τα λοιπά άχρηστα απορρίμματα, και απορρίπτοντάς τα σε ειδικά κεντρικά και προσιτά σημεία
συλλογής (κάδοι ανακύκλωσης) που έχει ορίσει ο Δήμος για το σκοπό αυτό.
15.6
Κάθε νέο πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει ολιγόμηνη περίοδο προσαρμογής, αφού θα έχει
προηγηθεί (ή/και θα εφαρμόζεται) παράλληλα ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και παροχή οδηγιών στους
πολίτες, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία του προγράμματος. Μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής,
σε κάθε περιοχή που εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης, οι υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του
παρόντος κανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται κατά περίπτωση στο άρθρο 5, υποχρεούνται να
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τις οδηγίες των υπηρεσιών για τον τρόπο
συλλογής των προς ανακύκλωση απορριμμάτων. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις
διαλογής και συλλογής των αποβλήτων και προκειμένου να υπάρξει αποδοτική λειτουργία του συστήματος
εναλλακτικής διαχείρισης ο Δήμος θα επιβάλλει τις αντίστοιχες κυρώσεις.
15.7 Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών
15.7.1 Ο Δήμος Λαρισαίων εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
και μικροσυσκευών, σύμφωνα με το Π.Δ. 117/ ΦΕΚ Α’ 82/5-3-2004, όπως αυτές περιγράφονται στα
Παραρτήματα ΙΑ και ΙΒ. Κάθε κάτοχος τέτοιων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών οφείλει να
συνδράμει στην ανακύκλωση τους.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Μεγάλες οικιακές συσκευές: ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων και πιάτων, στεγνωτήρια ρούχων,
ηλεκτρικές κουζίνες, φούρνοι μικροκυμάτων, ηλεκτρικά καλοριφέρ, συσκευές κλιματισμού κ.λπ.
Μικρές οικιακές συσκευές: ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικά σίδερα, τοστιέρες, καφετιέρες, φρυγανιέρες,
συσκευές στεγνώματος μαλλιών, ζυγαριές, τρυπάνια, ραπτομηχανές, εργαλεία κοπής χόρτου κ.λπ.
Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού: ηλεκτρικά τραίνα, βιντεοπαιχνίδια, αθλητικός
εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά στοιχεία, κ.λπ.
Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου: Ανιχνευτές καπνού, συσκευές θερμορύθμισης, θερμοστάτες,
ταμπλό ελέγχου κ.λπ.
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (εξαιρουμένων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων): ακτινοθεραπευτικός &
καρδιολογικός εξοπλισμός, καταψύκτες, συσκευές πνευμονικής οξυγόνωσης κ.λπ.
Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών: υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα,
ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές γραφομηχανές, φαξ, τηλέτυπα, τηλέφωνα, ασύρματα & κινητά τηλέφωνα,
ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, βιντεοκάμερες, ενισχυτές ήχου, μουσικά όργανα κ.λπ.
Φωτιστικά είδη: ευθείς λαμπτήρες φθορισμού, λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης, λαμπτήρες εκκενώσεως
υψηλής τάσης, φωτιστικά για λαμπτήρες φθορισμού πλην των οικιακών φωτιστικών σωμάτων.
Συσκευές αυτόματης διανομής: θερμών ποτών, στερεών προϊόντων, χρημάτων κ.λπ.
15.7.2 Απαγορεύεται η ανάμειξη των παραπάνω με τα οικιακής προέλευσης απόβλητα εντός των κάδων
απορριμμάτων ή των μπλε κάδων ανακύκλωσης. Ομοίως, απαγορεύεται ή η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους.
Ο κάτοχος των εν λόγω αποβλήτων οφείλει να τα διαθέτει σύμφωνα με τις οδηγίες της Υ.Κ.Π.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
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15.8 Απαγορεύεται η συλλογή υλικών ανακύκλωσης που εκτίθενται σε χώρους προσωρινής κοινόχρηστης
φύλαξης από ιδιώτες συμβεβλημένους ή μη με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, χωρίς προηγούμενη
έγκριση της Υ.Κ.Π. Τα υλικά που έχουν εκτεθεί σε κοινόχρηστο χώρο αποτελούν δημοτικά απόβλητα,
επομένως αρμόδια για τη συλλογή, αξιοποίηση και διάθεσή τους είναι μόνο η Υ.Κ.Π. Εξαίρεση αποτελούν
οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ιδιοκτήτες αποβλήτων έχουν συνάψει συμφωνία με ιδιωτικά συστήματα
συλλογής.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο θα διπλασιάζεται.
15.9
Απαγορεύεται αυστηρά η αφαίρεση ανακυκλώσιμων υλικών κάθε είδους από τα σημεία όπου
γίνεται η προσωρινή κοινόχρηστη φύλαξή τους (κάδοι ανακυκλώσιμων) έως ότου γίνει η αποκομιδή τους
από τα συνεργεία της Υ.Κ.Π.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ
Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο θα διπλασιάζεται.
Εκτός των ανωτέρω προστίμων, η παραβάσεις των άρθρων 15.8 & 15.9 σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα θεωρούνται κλοπή και ο παραβάτης παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη.

Άρθρο 16
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
16.1
Οι υπεύθυνοι των οχημάτων ιδιωτικής ή δημοσίας χρήσης (συμπεριλαμβανομένων τροχόσπιτων,
τρέιλερ, κάδων αδρανών, κ.λπ.) υποχρεούνται να απομακρύνουν τα οχήματά τους, την ημέρα και για τις
ώρες που θα τους ενημερώνει η Υπηρεσία Καθαριότητας ότι πρόκειται να γίνει καθαριότητα της οδού
(πλύσιμο, σάρωση κ.λπ.). Η ενημέρωση αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά με έναν από τους παρακάτω
τρόπους:
α. Ενημερωτικά σημειώματα στα παρμπρίζ αυτοκινήτων από την προηγούμενη (τουλάχιστον) ημέρα.
β. Ενημέρωση από τα Μ.Μ.Ε. από την προηγούμενη (τουλάχιστον) ημέρα.
γ. Ενημερωτικές ταμπέλες στην αρχή και στο τέλος της οδού που θα καθαριστεί (τοποθέτηση από την
προηγούμενη ημέρα) .
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 40 ευρώ.
16.2
Απαγορεύεται η στάθμευση (έστω και προσωρινά), οχημάτων με τρόπο που να εμποδίζεται η
ελεύθερη μετακίνηση κάδων Μ.Α.Α. προς ή από το απορριμματοφόρο ή ακόμα και το πλήρες άνοιγμα του
καπακιού των κάδων. Επίσης, ανεξαρτήτως της παρουσίας ή όχι του κάδου, απαγορεύεται η στάθμευση
(έστω και προσωρινά), οχημάτων σε διακριτή (με ειδική σήμανση ή με άλλο τρόπο) καθορισμένη θέση
κάδου (π.χ. διακριτική διαγράμμιση, εσοχή πεζοδρομίου).
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 60 ευρώ.
Κατά τη στάθμευση παντός είδους τροχοφόρων οχημάτων πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας, τέτοια
ώστε να αποφεύγεται η επαφή με τον κάδο κατά την αποκομιδή καθώς και τυχόν μετάδοση φωτιάς σε
περίπτωση εκούσιου ή ακούσιου εμπρησμού του κάδου με συνέπεια την καταστροφή του οχήματος.
16.3 Απαγορεύεται η εναπόθεση αντικειμένων (καρέκλες, καφάσια κ.λπ.) στις θέσεις που περιγράφονται
στην ανωτέρω παράγραφο 16.2 με τρόπο που να εμποδίζεται η ελεύθερη μετακίνηση κάδων Μ.Α.Α. προς
ή από το απορριμματοφόρο ή ακόμα και το πλήρες άνοιγμα του καπακιού των κάδων.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 60 ευρώ.
16.4
Ο Δ.Λ. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά, μερική ή ολική, που τυχόν θα προκληθεί στα
οποιαδήποτε τροχοφόρα που υποπίπτουν στις παραπάνω παραβάσεις (παράγραφοι 16.1, 16.2), κατά την
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προσπάθεια του προσωπικού του να εκτελέσει απρόσκοπτα την αποκομιδή των απορριμμάτων από τους εν
λόγω κάδους, ή κατά την προσπάθεια συμπολιτών να χειρισθούν τους κάδους.
16.5
Η ρύπανση κοινόχρηστων χώρων με ορυκτέλαια που προέρχονται από διαρροές κάθε είδους
οχήματος, εκτός από τα προβλήματα καθαριότητας, δύναται να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και
τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως διαρροή
μετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως τις αρμόδιες κατά
περίπτωση υπηρεσίες, ώστε να επιλαμβάνονται άμεσα προς πρόληψη ατυχημάτων ή κυκλοφοριακής
έμφραξης.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
Άρθρο 17
ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
17.1
Η αποκλειστική ευθύνη για την καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων που
χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς ή ιδιώτες για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εκθέσεων,
εμπορικών δραστηριοτήτων, εμποροπανηγύρεων κ.λπ.), ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να
διατηρούν καθαρούς τους χώρους που τους διατίθενται, τόσο καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων, όσο
και να τους αποδίδουν καθαρούς αμέσως μετά το πέρας των εκδηλώσεων.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ.
17.2 Σε κάθε περίπτωση, τα μη ογκώδη αστικά απορρίμματα που προέρχονται από τις ως άνω εκδηλώσεις,
πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι, container) με την
ενδεδειγμένη συσκευασία (καλά δεμένα, μέσα σε σακούλες) ή εκτός αν η Υπηρεσία Καθαριότητας
Περιβάλλοντος τους υποδείξει διαφορετικά κατά περίπτωση.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
Άρθρο 18
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
18.1 Απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση, χωρίς την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια, την
προηγούμενη καταβολή του τέλους διαφήμισης και γενικά κατά παράβαση των διατάξεων για την υπαίθρια
διαφήμιση, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
18.2 Απαγορεύεται η τοποθέτηση πλαισίων (κινητών ή σταθερών) και διαφημίσεων σε δημοτικούς,
κοινοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους που δεν καθορίστηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης,
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 περί «υπαίθριας διαφήμισης». Τα
παραπάνω θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Στους
παραβάτες επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100-2.000 ευρώ.
Το πρόστιμο είναι ανάλογο της έκτασης της ρύπανσης, όπως κρίνει κάθε φορά η Υ.Κ.Π.
18.3
Απαγορεύεται η επικόλληση αφισών, αυτοκόλλητων ετικετών σε μνημεία, πινακίδες οδικής
σήμανσης ή δημόσιας πληροφόρησης κ.λπ. Η παράβαση επισύρει κυρώσεις, σύμφωνα με το Ν. 2946/2001,
τον Κ.Ο.Κ. και την ισχύουσα νομοθεσία.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100-2.000 ευρώ.
Το πρόστιμο είναι ανάλογο της έκτασης της ρύπανσης, όπως κρίνει κάθε φορά η Υ.Κ.Π.
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18.4 Απαγορεύεται η χύδην διάθεση διαφημιστικών φυλλαδίων σε κοινόχρηστους χώρους. Τα φυλλάδια
πρέπει να διανέμονται χέρι με χέρι ή να τοποθετούνται στα γραμματοκιβώτια των οικιών ή
επαγγελματικών χώρων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήνονται σε σημεία όπου ευνοείται η
διασπορά τους και συνεπώς η ρύπανση, όπως εξωτερικά των εισόδων οικιών, γραφείων ή καταστημάτων,
παρμπρίζ αυτοκινήτων καθώς επίσης σε εμφανώς κλειστούς μη κατοικημένους χώρους. Η ευθύνη της
διάθεσης κάθε είδους διαφημιστικών φυλλαδίων ανήκει στη διαφημιζόμενη επιχείρηση και στη
διαφημιστική εταιρία, που έχει αναλάβει τη διανομή. (Άρθρο 8.1 Ν. 2946/2001 «Διαφημιστές, όσοι
μισθώνουν & εκμεταλλεύονται χώρους υπαίθριας διαφήμισης»)
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100-500 ευρώ.
Το πρόστιμο είναι ανάλογο της έκτασης της ρύπανσης, όπως κρίνει κάθε φορά η Υ.Κ.Π.
18.5
Επιχειρήσεις που διανέμουν δωρεάν ενημερωτικά έντυπα (εφημερίδες ή περιοδικά) ή διαφημιστικά
φυλλάδια τοποθετώντας τα σε σταντ που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους, είναι υποχρεωμένες:
α) να έχουν λάβει την απαιτούμενη σε κάθε περίπτωση άδεια διαφήμισης και κατάληψης χώρου
β) να διατηρούν καθαρά και σε καλή κατάσταση τα σταντ
γ) να διατηρούν καθαρή τη γύρω περιοχή από το έντυπο υλικό που τυχόν διασκορπίζεται
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε σταντ.
Για τα εν λόγω σταντ θα πρέπει να έχουν λάβει προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας Καθαριότητας
Περιβάλλοντος όσον αφορά τα σημεία τοποθέτησης, την αισθητική και την ασφάλειά τους.
Άρθρο 19
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
19.1
Τα απορρίμματα, μικροαπορρίμματα κ.λπ. που προκύπτουν από την εσωτερική και εξωτερική
καθαριότητα (σκούπισμα) των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και του χώρου που
προσδιορίζεται για κατάληψη και για τον οποίο θα χορηγείται η άδεια της Δ.Α. για χρήση από τον
ενδιαφερόμενο καταστηματάρχη, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται καθημερινά να τα συγκεντρώνουν μέσα σε
ανθεκτικούς, στεγανούς πλαστικούς σάκους, καλά και στεγανά κλεισμένους (σύμφωνα με την παρ. 11.2),
να τα αποθηκεύουν προσωρινά εντός των ιδιοκτησιών τους (σύμφωνα με την παρ. 11.1 του άρθρου 11),
αποφεύγοντας ρητά την ανεξέλεγκτη ρίψη αυτών στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα, ή σε κοινόχρηστους
γενικά χώρους, καθώς επίσης και τη ρύπανση των ανωτέρω χώρων.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 60 ευρώ.
19.2
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος υποχρεούνται να συγκεντρώνουν τα
απορρίμματα που παράγονται από την επιχειρηματική δραστηριότητά τους μέσα σε ανθεκτικούς,
στεγανούς πλαστικούς σάκους, καλά κλεισμένους (σύμφωνα με την παρ. 11.2).
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 60 ευρώ.
19.3 Τους ανωτέρω σάκους οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οφείλουν να
τους τοποθετούν για ιδιωτική προσωρινή φύλαξη μέσα σε πλαστικά τροχήλατα δοχεία, τα οποία θα
διατηρούν αποκλειστικά εντός των καταστημάτων τους ή σε κατάλληλα διαμορφωμένο αύλειο χώρο,
νομίμως διατηρούμενο.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 60 ευρώ.
19.4 Επίσης οφείλουν μετά το επίσημο κλείσιμο της αγοράς (και όχι νωρίτερα) και σε κάθε περίπτωση
τις ώρες της ελαχίστης κίνησης πεζών και οχημάτων στην περιοχή, να τοποθετούν τους σάκους εντός των
κάδων απορριμμάτων ή άλλων κατάλληλων υποδοχέων απορριμμάτων (π.χ. τους ρομποτικούς κάδους) που
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έχει τοποθετήσει ο Δήμος στην περιοχή τους, για την αποκομιδή τους από την Υπηρεσία Καθαριότητας
Περιβάλλοντος του Δήμου.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 60 ευρώ.
19.5 Κατά τη μεταφορά των απορριμμάτων από το χώρο που αυτά φυλάσσονται προσωρινά προς τα μέσα
προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (προσωρινή κοινόχρηστη φύλαξη), πρέπει να χρησιμοποιούν
κατάλληλους στεγανούς μεταφορείς (τροχήλατους υποδοχείς κ.ά.), ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε
διαρροή και διασπορά του περιεχομένου των σάκων απορριμμάτων στην πορεία μεταφοράς τους και να
αποφεύγονται φαινόμενα αισθητικής όχλησης και δυσοσμίας. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά των
σάκων απορριμμάτων κατά τρόπον ώστε να προκαλείται ρύπανση ή φθορά των κοινόχρηστων χώρων.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 60 ευρώ.
19.6
Προκειμένου για απορρίμματα κουζίνας εστιατορίων, μαγειρείων, ιδρυμάτων, fast food κ.λπ., αυτά
πριν τοποθετηθούν στους παραπάνω σάκους πρέπει να έχουν στραγγιστεί επιμελώς. Απαγορεύεται
αυστηρά η ρίψη τηγανελαίων και άλλων ελαίων ή ρευστών λιπών εντός των κάδων απορριμμάτων. Η
Υπηρεσία Καθαριότητας Περιβάλλοντος συστήνει τη σύναψη σύμβασης με συστήματα ανακύκλωσης
τηγανελαίων.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
19.7
Οι υπεύθυνοι των κάθε είδους καταστημάτων «υγειονομικού ενδιαφέροντος», θα πρέπει μέσα στο
ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τους, να φροντίζουν καθημερινά και συνεχώς για την καθαριότητα
και την ευπρέπεια του κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται πέριξ αυτών (τέντες καταστήματος, πεζόδρομοι,
τμήμα πλατείας, πεζοδρόμιο, παρτέρια κ.λπ.), αλλά και ενός ευρύτερου περιγράμματος που θα απέχει
τουλάχιστον 10 μέτρα από την ιδιοκτησία τους, και του περιγράμματος του τυχόν χώρου του οποίου τους
έχει παραχωρηθεί η άδεια χρήσης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Ομοίως, των χώρων που μπορεί να
βρίσκονται έξω από τα παραπάνω όρια, αλλά είναι κοντά σ' αυτούς και έχουν συσσώρευση απορριμμάτων
που προέρχονται προφανώς από την δραστηριότητά τους.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 60 ευρώ.
19.8
Οι παραπάνω καταστηματάρχες υποχρεούνται να διατηρούν τόσο μέσα στο κατάστημά τους, όσο
και έξω απ' αυτό (στον κοινόχρηστο χώρο) τον απαραίτητο αριθμό καλαθιών-κάδων για την συγκέντρωση
μικροαπορριμμάτων, οι οποίοι πρέπει:
α) να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη κίνηση και την ασφάλεια των διερχομένων,
β) να είναι στεγανοί,
γ) να είναι εγκεκριμένης κατασκευής (σήμανση CE) και όχι ιδιοκατασκευές.
γ) να έχουν χωρητικότητα ανάλογη της παραγωγής απορριμμάτων του καταστήματος. Οι υπεύθυνοι πρέπει
να μεριμνούν ώστε οι κάδοι να αδειάζονται συχνά και να διατηρούνται καθαροί.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 40 ευρώ.
Για τα καλαθάκια συγκέντρωσης μικροαπορριμμάτων, εξωτερικής τοποθέτησης, θα πρέπει να έχουν λάβει
προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας Καθαριότητας Περιβάλλοντος όσον αφορά την αισθητική και την
ασφάλειά τους.
19.9 Οι υπεύθυνοι των κάθε είδους καταστημάτων «υγειονομικού ενδιαφέροντος» στα οποία εφαρμόζεται
ο νόμος περί απαγόρευσης του καπνίσματος, θα πρέπει να διατηρούν στην πρόσοψη του καταστήματος,
καλαίσθητους υποδοχείς αποτσίγαρων, επαρκείς σε αριθμό, για τους οποίους θα έχουν και την ευθύνη της
καθαριότητάς τους.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 40 ευρώ.
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19.10 Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η τοποθέτηση από τους καταστηματάρχες στο πεζοδρόμιο,
στο οδόστρωμα ή σε πλατεία που βρίσκεται μπροστά από το κατάστημά τους, οποιωνδήποτε αντικειμένων
ή υλικών ακόμη και σχετικών με την εμπορική τους δραστηριότητα (π.χ. ψυγεία, φιάλες υγραερίου,
καφάσια φρούτων, κιβώτια ποτών, τραπεζοκαθίσματα, χαρτοκιβώτια κ.λπ.), εκτός αν έχει ληφθεί σχετική
άδεια (για τα συγκεκριμένα αντικείμενα) από την Δημοτική Αρχή (Δ.Α.), μετά την καταβολή του σχετικού
τέλους, για κατάληψη πεζοδρομίου, οδοστρώματος ή και κοινοχρήστου χώρου σε προσδιορισμένο από την
Δ.Α χώρο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη άδεια, όταν η
τοποθέτηση των αντικειμένων αυτών μπορεί να προκαλέσει θέματα ασφάλειας και δημόσιας υγείας ή
παρακώλυση του έργου της Υ.Κ.Π.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 80 ευρώ.
19.11 Ο υπεύθυνος περιπτέρου, ιδιοκτήτης ή μισθωτής, υποχρεούται να διατηρεί τον χώρο γύρω από το
περίπτερο του καθαρό σ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Απαγορεύεται από τους περιπτερούχους η
διατήρηση άχρηστων υλικών συσκευασίας έξω από το χώρο του περιπτέρου.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 60 ευρώ.
19.12 Άδεια μπουκάλια που προέρχονται από κέντρα διασκέδασης καθώς και σπασμένα πιάτα θα
διατίθενται σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της Υ.Κ.Π. ή στους κάδους ανακύκλωσης υαλοθραύσματος,
όπου έχουν τοποθετηθεί.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
19.12.1 Μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία συσκευασίας γαλακτοκομικών προϊόντων, λιπών, ελαίων κ.λπ. θα
διατίθενται σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της Υ.Κ.Π. και κατά προτίμηση στους μπλε κάδους
ανακύκλωσης συσκευασιών.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
19.13 Απαγορεύεται η ρίψη, μέσα στους υπονόμους και στα δίκτυα απορροής όμβριων υδάτων, λιπών
ψητοπωλείων και γενικά υγρών αποβλήτων που μπορούν να προκαλέσουν επιβάρυνση των αποχετευμένων
λυμάτων. Αυτά πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η Υπηρεσία
Καθαριότητας Περιβάλλοντος συστήνει τη σύναψη σύμβασης με συστήματα ανακύκλωσης τηγανελαίων.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
19.14 Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη εναπόθεση ζωικών αποβλήτων μέσα στους κάδους απορριμμάτων και
στο περιβάλλον γενικότερα. Οι επιχειρήσεις που παράγουν ζωικά υποπροϊόντα στο χώρο τους κατά την
εκτέλεση της δραστηριότητας τους (σφαγεία, πτηνοσφαγεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αλλαντοποιεία
κ.ά.), που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (π.χ. υπολείμματα κρέατος, οστά κ.λπ.),
οφείλουν να τα διαθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 200 ευρώ.
19.15 Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν από χιόνια ή/και πάγους τα
πεζοδρόμια ή το τμήμα του πεζοδρόμου που βρίσκονται έξω από το κατάστημά τους για αποφυγή
ατυχημάτων, καθώς και να καθαρίζουν τα δένδρα από το χιόνι για να μη σπάσουν.
Άρθρο 20
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ, ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ κ.λπ.
20.1
Οι πωλητές λαϊκών και λοιπών αγορών οφείλουν να διευκολύνουν την Υπηρεσία Καθαριότητας
Περιβάλλοντος στην αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό των λαϊκών και λοιπών
αγορών, συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των εξουσιοδοτημένων οργάνων των αρμόδιων υπηρεσιών και
να μην παρακωλύουν με κανένα τρόπο τα συνεργεία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου τους.
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Ο Δήμος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του
έναντι των δημοτών, φροντίζει να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου πραγματοποιούνται λαϊκές και
άλλες αγορές, να προστατεύει τη δημόσια υγεία και να αναλαμβάνει τον καθαρισμό των ανωτέρω αγορών
μετά το πέρας της λειτουργίας τους.
20.2
Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στον Δήμο (στεγασμένες ή υπαίθριες,
λαϊκές κ.λπ.), οι πλανόδιοι μικροπωλητές, οι υπεύθυνοι καντινών (μονίμων ή αυτοκινούμενων) κ.λπ.
οφείλουν να διατηρούν τον χώρο που καταλαμβάνουν κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους καθώς
και τους γύρω απ' αυτόν χώρους πάντοτε καθαρούς από όλα τα απορρίμματα που δημιουργούνται κατά την
εργασία τους. Αυτά πρέπει να τα συλλέγουν σε πολύ ανθεκτικούς σάκους (κατά προτίμηση υφασμάτινα ή
πλαστικά τσουβάλια) ή ανθεκτικά και κατάλληλα κασόνια που θα προμηθεύονται με δικά τους έξοδα. Τα
ανωτέρω μέσα αποθήκευσης (το βάρος των οποίων δεν θα δυσκολεύει το έργο του εργάτη αποκομιδής
κατά την χειρωνακτική τους ανύψωση και δεν θα δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας), θα τα φυλάσσουν
προσωρινά μόνο στα όρια του χώρου που δικαιούνται να καταλαμβάνουν κατά την άσκηση της
δραστηριότητάς τους. Απαγορεύεται αυστηρά η χύδην απόρριψη των υποπροϊόντων (π.χ. φρούτων,
αλιευμάτων κ.λπ.) που προκύπτουν από την δραστηριότητα τους.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
20.3 Με τη λήξη των εργασιών τους οι πωλητές λαϊκών και λοιπών αγορών θα εκθέτουν προς αποκομιδή
τους σάκους ή τα λοιπά μέσα προσωρινής ιδιωτικής φύλαξης των απορριμμάτων τους δίπλα στον πάγκο
εργασίας τους και σε εμφανές σημείο ή σύμφωνα με τις εκάστοτε υποδείξεις της Υ.Κ.Π.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 30 ευρώ.
20.4 Επίσης υποχρεούνται μετά το πέρας των εργασιών τους να τακτοποιούν, μαζεύουν και απομακρύνουν
όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν στην εργασία τους (καφάσια, τελάρα, σίδερα, πάγκοι πώλησης
κ.λπ.) καθώς και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο
λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς. Η παραμονή των πωλητών Λαϊκών Αγορών μετά το πέρας του νομίμου
ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου και επισύρει, πέραν του προστίμου και τις
προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού «κοινόχρηστων χώρων».
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
20.5
Απαγορεύεται σ' όλους τους παραπάνω να κάνουν χρήση των χώρων των λαϊκών αγορών
(συμπεριλαμβάνεται και η φορτοεκφόρτωση τελάρων κ.λπ.), σε ημέρες και ώρες που δεν επιτρέπεται
(βάσει σχετικής απόφασης της αρμόδιας αρχής) η λειτουργία τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, πέρα
από το κάτωθι πρόστιμο, εφόσον η παράβαση αυτή παρατηρείται κατά συρροή, η αρμόδια αρχή δύναται να
προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
20.6 Τα ανακυκλώσιμα χαρτοκιβώτια συσκευασίας θα συγκεντρώνονται όλα μαζί και υπό μορφή δεμάτων
(καλά συσκευασμένα και δεμένα) θα εκτίθενται προς αποκομιδή δίπλα στον πάγκο εργασίας τους και σε
εμφανές σημείο ή σύμφωνα με τις εκάστοτε υποδείξεις της Υ.Κ.Π.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
20.7
Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και στις περιπτώσεις αναπλήρωσης ή υποβοήθησης των
αδειούχων πωλητών ή πρόσληψης υπαλλήλων από αυτούς ή μη αυτοπρόσωπης εμφάνισής τους στις
Λαϊκές Αγορές.
Άρθρο 21
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
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21.1
Μικροπωλητές-Καντίνες-Κιόσκια: Οι μικροπωλητές, γενικά οι ιδιοκτήτες και οι εκμεταλλευτές
των ανωτέρω (καντίνες, κιόσκια), που ασκούν τις δραστηριότητες τους εντός των ορίων ευθύνης του
Δήμου, ανεξάρτητα από τον φορέα που τους έχει χορηγήσει την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος,
οφείλουν:
21.1.1 Να διατηρούν καθαρό τον ανάλογο χώρο που προφανώς επηρεάζεται από τη δραστηριότητα τους,
όπως γύρω και κάτω από τον πάγκο, την καντίνα ή το κιόσκι τους.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 50 ευρώ.
21.1.2 Να διαθέτουν ειδικό μέσο ιδιωτικής προσωρινής αποθήκευσης, ανάλογα με τις ανάγκες της
δραστηριότητας τους, για την προσωρινή αποθήκευση μικροαπορριμμάτων για τους ίδιους και τους
πελάτες τους. Το μέσο αυτό θα πρέπει να διατηρείται καθαρό με ευθύνη των μικροπωλητών.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 50 ευρώ.
21.1.3 Να φροντίζουν ώστε η διάταξη των πάγκων, των καντινών τους καθώς και κάθε πρόσθετης
κατασκευής στο χώρο εργασίας τους να είναι τέτοια ώστε να μη δυσχεραίνει το γενικό καθαρισμό της
περιοχής, την κίνηση των πολιτών, των μέσων καθαριότητας και το έργο των εργαζομένων της Υπηρεσίας
Καθαριότητας Περιβάλλοντος.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 50 ευρώ.
21.2

Νωπά Οπωροκηπευτικά

21.2.1 Οι αδειούχοι μικροπωλητές νωπών οπωροκηπευτικών, που ασκούν τη δραστηριότητα τους σε
κοινόχρηστους χώρους, κατόπιν αδείας από τον Δήμο, οφείλουν να τηρούν όλα όσα αναγράφονται στις
διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου και επιπρόσθετα:
21.2.2 Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των πάγκων να πετούν στο οδόστρωμα, το
πεζοδρόμιο ή σε κοινόχρηστους χώρους, υπολείμματα των προϊόντων τους, άδειες συσκευασίες,
περιτυλίγματα κτλ.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 50 ευρώ.
21.2.3 Μετά τη λήξη της εργασίας τους οφείλουν να καθαρίζουν επιμελώς το χώρο και να αποσύρουν
κάθε αντικείμενο πέριξ του πάγκου, ώστε να είναι ευχερής ο καθαρισμός από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 50 ευρώ.
21.3

Πάγκοι Εμπορικών Καταστημάτων

21.3.1 Στα εμπορικά καταστήματα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος, που διατηρούν κατόπιν αδείας
πάγκους έκθεσης ή πώλησης εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο μπροστά από τα καταστήματα τους,
επιβάλλεται η τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας καθώς και όσα προβλέπονται στο
άρθρο 11 παρ. 11.1 του παρόντος κανονισμού για την προσωρινή ιδιωτική φύλαξη των απορριμμάτων.
21.3.2 Μετά το πέρας της λειτουργίας των καταστημάτων, τα εμπορεύματα και κάθε κινητή κατασκευή
που παρεμποδίζει τον καθαρισμό των πεζοδρομίων, του οδοστρώματος και των κοινόχρηστων χώρων,
πρέπει να αποσύρονται με φροντίδα των υπευθύνων των επιχειρήσεων.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 50 ευρώ.
21.3.3 Οι ανωτέρω αναφερόμενοι μετά τη λήξη της εργασίας τους οφείλουν να καθαρίζουν επιμελώς το
χώρο πέριξ της δραστηριότητάς τους και τον χώρο που επηρεάζεται από τη δραστηριότητά τους.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 50 ευρώ.
Άρθρο 22
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Σελίδα 29 από 43

ΑΔΑ: Β41ΙΩΛΞ-ΦΤΣ

22.1
Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα που μεταφέρουν χώμα, άμμο,
ασβέστη, σκυρόδεμα, οικοδομικά υλικά ή γενικά υγρό ή ξηρό φορτίο, πρέπει να έχουν το φορτίο τους
πλήρως καλυμμένο με κατάλληλο μέσο προστασίας (όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για
τα εν λόγω φορτία), ώστε να αποκλείονται κίνδυνοι διαρροής ή διασποράς αυτού και να μεριμνούν ώστε
να μην υπάρχει υπερφόρτωσή τους που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερχείλιση και ρύπανση του οδικού
δικτύου του Δήμου Λαρισαίων. Σύμφωνα με την 411/19-05-2005 Α.Δ.Σ. του Δήμου Λαρισαίων τα
φορτηγά Δημοσίας Χρήσης που επιτρέπεται να εισέρχονται στην πόλη της Λάρισας είναι μέγιστου
επιτρεπόμενου βάρους 6 (έξι) τόνων. Οι διαδρομές που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διέλευση των
φορτηγών από την πόλη περιγράφονται στην 587/29-05-2002 Α.Δ.Σ.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ.
22.2
Τα οιασδήποτε μορφής απορρίμματα που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων,
πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως από τους υπευθύνους (μεταφορέας και υπεύθυνος του καταστήματος ή
της επιχείρησης) μετά το τέλος κάθε διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
Άρθρο 23
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
23.1
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81 Α’/5-3-04) ως «εγκαταλελειμμένο
όχημα» ορίζεται το όχημα εκείνο το οποίο:
α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η
στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 μέρες,
β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 μέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής,
γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου
κατά δήλωση του,
δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για
την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να
ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
Εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του
άρθρου 9, παρ.1 του Π.Δ. 116/04 είναι Όχημα στο Τέλος Κύκλου Ζωής του και ανήκει στην κατηγορία
«άλλα προϊόντα» του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α’ 179/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων» (άρθρο 2, παρ. 4) επομένως ο Δήμος Λαρισαίων υποχρεούται να
το περισυλλέξει με σκοπό την εναλλακτική διαχείρισή του.
23.2

Διαδικασία συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (άρθρο 9 του Π.Δ. 116/04)

Για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
α.1) H αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου εντοπίζει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα και επικολλά σε
εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλελειμμένο. Μέσα σε
15 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου η ως άνω αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει τις
Υπηρεσίες Ασφάλειας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή
εμπλοκής σε εγκληματική πράξη. Οι Υπηρεσίες Ασφάλειας υποχρεούνται να ενημερώνουν το ταχύτερο
δυνατόν τον οικείο ΟΤΑ σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Μέσα σε 45 ημέρες από την
επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου, εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, το
όχημα περιέρχεται στην κατοχή του οικείου Δήμου. (Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής αρμόδιες
αρχές Ασφαλείας θεωρούνται οι Διευθύνσεις Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και για την
υπόλοιπη Ελλάδα οι Αστυνομικές Διευθύνσεις των Νομών).
α.2) Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματος αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμο.
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Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 50 ευρώ.
β) Σε περίπτωση που τα εγκαταλελειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, οι κατά τόπους
αρμόδιοι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται πέραν των αναφερομένων στη προηγούμενη παράγραφο να αναζητήσουν
επιπλέον, εντός 15 ημερών από την επικόλληση του ειδικού σήματος (αυτοκόλλητου) μέσω του Αρχείου
του Υπουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους και να τους ενημερώσουν,
καθώς και να ενημερώσουν και την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ).
γ) Όταν το εγκαταλελειμμένο όχημα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο εν
λόγω Δήμος υποχρεούται να παραδώσει το όχημα σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (Όχημα
στο Τέλος του Κύκλου Ζωής του) της περιοχής του. Το όχημα παραμένει στο σημείο συλλογής για 10
ημέρες από την ημέρα περισυλλογής του. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον
ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης και
αποθήκευσης. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση,
τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. Εφόσον πρόκειται για όχημα με άδεια και
πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
δ) εφόσον εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλελειμμένου οχήματος εντός των ανωτέρω προθεσμιών και
συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήματος για περαιτέρω επεξεργασία, τότε εκδίδεται από το
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Πιστοποιητικό Καταστροφής το οποίο είναι απαραίτητο για την
οριστική διαγραφή του οχήματος. Εάν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα χωρίς να το κινεί για
συναισθηματικούς ή άλλους λόγους, τότε υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας
του ή ιδιοκτησίας τρίτου μετά από έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου. Στην περίπτωση αυτή, ο
ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική δήλωση στην αρμόδια ΔΥΟ, όπου θα αναφέρει το ακριβές σημείο
αποθήκευσης και τα στοιχεία που πιστοποιούν τον ιδιοκτήτη του χώρου και συγκατάθεσή του, αν
πρόκειται περί τρίτου, την οποία κοινοποιεί και στην αρμόδια αρχή.
ε) εφόσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλελειμμένου οχήματος δεν εντοπιστεί, εντός των ανωτέρω προθεσμιών, τότε
το Πιστοποιητικό Καταστροφής παραδίδεται στον αρμόδιο Δήμο. Εάν το όχημα δεν φέρει πινακίδες
κυκλοφορίας τότε αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταστροφής ο αριθμός πλαισίου.
23.3 Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάλειψη οχήματος ή μηχανήματος επί του οδοστρώματος ή σε άλλο
δημόσιο ή δημοτικό κοινόχρηστο χώρο κ.λπ., θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 1080/80 ως ισχύουν.
Άρθρο 24
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
24.1
Οι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων (που
βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όριά τους),
οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από ανεξέλεγκτη βλάστηση και απορρίμματα, ακόμη και όταν
αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του
Γ.Ο.Κ.) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση (σύμφωνα και με το άρθρο 1 παρ. 3
του Π.Δ. της 12/4/1929 "Διατάξεις περιφράξεως οικοπέδων"). Ο Δήμος, εφ’ όσον διαπιστωθεί παράβαση
της παρούσας διάταξης, ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες και υπευθύνους του οικοπέδου εγγράφως και παρέχει
20ημερη προθεσμία συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο καθαρισμός γίνεται
αυτεπάγγελτα από συνεργεία του Δήμου και στους υπόχρεους επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών
ανά τετραγωνικό μέτρο, 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. (Άρθρο 94, παρ. 26, Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»)
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 0.5ευρώ/τετρ.μέτρο ως έξοδα αποψίλωσης
Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου επιβαρύνεται με το κόστος συλλογής και μεταφοράς τυχόν
απορριμμάτων ή αδρανών υλικών.
24.2
Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των κατά
περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού. Ειδικότερα,
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κτίσματα που δεν κατοικούνται, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως χώρος απόρριψης άχρηστων υλικών
ή/και απορριμμάτων. Τα παραπάνω, με επιμέλεια των ιδιοκτητών τους, πρέπει να καθαρίζονται από τα
άχρηστα υλικά, τα απορρίμματα ή άλλα αντικείμενα και να διατηρούνται κλειστά, ώστε να μην αποτελούν
εστίες συγκέντρωσης τρωκτικών, ζώων ή εντόμων. Για το λόγο αυτό οι ιδιοκτήτες, ως υπεύθυνοι, πρέπει
να μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη και περιοδική καθαριότητα των ιδιοκτησιών τους (περίφραξη
ακαλύπτων, επαρκής ασφάλεια εισόδων, παραθύρων, φεγγιτών, φωταγωγών κ.λπ.).
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 200 ευρώ.
24.3
Σε περιπτώσεις που ιδιωτικοί χώροι διατίθενται από τους ιδιοκτήτες ή νομείς ή κατόχους τους για
τη διενέργεια εκδηλώσεων (εκθέσεων, εμπορικών δραστηριοτήτων, κοινωνικών συνεστιάσεων κ.λπ.), οι
υπεύθυνοι υποχρεούνται να εγκαθιστούν μέσα στο χώρο τους κατάλληλα μέσα προσωρινής εναπόθεσης
απορριμμάτων και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη διατήρηση της καθαριότητας στους
δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους που γειτνιάζουν και επηρεάζουν το χώρο που
διενεργούνται οι εκδηλώσεις. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων, που προέρχονται από ανάλογες
δραστηριότητες, σε κοινόχρηστους χώρους ή μέσα προσωρινής εναπόθεσης οικιακών απορριμμάτων όταν
οι ποσότητες είναι μεγάλες. Η αποκομιδή των απορριμμάτων που προέρχονται από ανάλογες
δραστηριότητες, γίνεται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και διοργανωτές των εκδηλώσεων ή από την
Διεύθυνση Καθαριότητας Περιβάλλοντος (μετά από συνεννόηση μαζί της και στο μέτρο των δυνατοτήτων
της), με ειδικά προγράμματα και σε χρόνο που καθορίζεται από την εν λόγω Διεύθυνση.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
Άρθρο 25
ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
(ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ περιλαμβανομένων και των ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ «ρομποτικών»)
25.1
Ο Δήμος οφείλει να προμηθεύεται τα αναγκαία Μέσα Προσωρινής Αποθήκευσης, δηλαδή κάδων
απορριμμάτων, που καλύπτουν το σύνολο των δημοτών, να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση και να
προβαίνει σε συχνό πλύσιμο, απολύμανση και συντήρησή τους.
25.2

Καθορισμός θέσεων κάδων:

Αρμόδια για τη δημιουργία νέων θέσεων κάδων και την αλλαγή των ήδη υφισταμένων είναι η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής (Ν. 3852/2010). Σ' όλες αυτές τις θέσεις ο Δ.Λ. μπορεί να κατασκευάσει ειδικές εσοχές
στα πεζοδρόμια χωρίς καμιά άλλη ειδοποίηση των περιοίκων.
25.3
Οι κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει να καλύπτονται με το καπάκι τους και να παραμένουν κλειστοί
μεταξύ της αποθήκευσης των απορριμμάτων και της αποκομιδής αυτών από τα συνεργεία καθαριότητας
του Δήμου, ώστε να αποκλείεται η είσοδος σε αυτά εντόμων και τρωκτικών καθώς και η παραβίασή τους
από ζώα που αναζητούν τροφή (σκύλοι, γάτες).
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 30 ευρώ.
25.4
Απαγορεύεται να ρίχνονται μέσα στους κοινούς κάδους Μ.Α.Α., ή στους κάδους ανακύκλωσης, ή
στους ρομποτικούς κάδους, υγρά απόβλητα ή απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση στον κάδο
ή ζημιά σε οποιοδήποτε σημείο ή μηχανισμό του κάδου (π.χ. κολλώδεις ή τοξικές ουσίες, μέταλλα, πέτρες
κ.ά.), υλικά ή ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στον κάδο (π.χ αναμμένα τσιγάρα ή
αποτσίγαρα, στάχτες τζακιών, θερμαστρών ή ψησταριών και άλλου είδους εστίες φωτιάς), ή τέλος υλικά ή
ουσίες που μπορούν να αυξήσουν υπερβολικά το βάρος του γεμάτου κάδου (π.χ. μπάζα, χώμα, λάσπες
κ.λπ.) και να προκαλέσουν καταστροφές στους κάδους καθώς και στους αντίστοιχους ανυψωτικούς
μηχανισμούς των απορριμματοφόρων.
Για οποιαδήποτε από τις παραπάνω παραβάσεις (μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων
προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, συνέπεια πρόσκρουσης, αμέλειας ή βανδαλισμού, καθώς και
μερική ή ολική βλάβη στους ανυψωτικούς μηχανισμούς των απορριμματοφόρων).
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 200 ευρώ.
Σελίδα 32 από 43

ΑΔΑ: Β41ΙΩΛΞ-ΦΤΣ
Επιπροσθέτως, ο παραβάτης επιβαρύνεται με το κόστος αποκατάστασης ή αγοράς νέου εξοπλισμού,
κατόπιν σχετικής πραγματογνωμοσύνης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
25.5
Απαγορεύεται η, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, αυθαίρετη μετακίνηση των
κάδων από τις προκαθορισμένες θέσεις σε άλλες από ιδιώτες, καθώς και η ακινητοποίησή τους με
διάφορους τρόπους (π.χ. κλειδαριές, πρόσδεση σε κινητά και ακίνητα μέσα, όπως τρέιλερ, φράχτες κ.λπ.).
Η μετακίνηση από τις προκαθορισμένες θέσεις των εν λόγω κάδων γίνεται μόνον κατόπιν σχετικής
εγκρίσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ν. 3852/2010). Η υλοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής
γίνεται αποκλειστικά από αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Καθαριότητας Περιβάλλοντος.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
25.6 Απαγορεύεται η -με οποιοδήποτε τρόπο- παρεμπόδιση τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων,
κατασκευής ανάλογων εσοχών ή υποδομών, τοποθέτησης προστατευτικών «Π», κ.λπ. Επίσης,
απαγορεύεται το κλείσιμο των εσοχών που προορίζονται για τις θέσεις κάδων από αναρμόδια άτομα, είτε
με υλικά που παρέχουν μόνιμο αποτέλεσμα (π.χ. μπετόν), είτε με υλικά που παρέχουν προσωρινό
αποτέλεσμα (π.χ. ξύλα, πέτρες, σίδερα κ.λπ.), καθώς και η αυθαίρετη αφαίρεση των προστατευτικών «Π».
Σε περίπτωση διαφωνίας του άμεσα ενδιαφερομένου, δύναται να υποβληθεί ένσταση στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 300 ευρώ.

25.7 Απαγορεύεται αυστηρά η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών, κ.λπ., καθώς
και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους χωρίς την έγγραφη άδεια της Υ.Κ.Π.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
Άρθρο 26
ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Γενικότερα για τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν όσοι κατέχουν ζώα συντροφιάς, ισχύουν οι
διατάξεις του Κανονισμού Δεσποζόμενων Ζώων της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων
(375/11-06-2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
26.1
Η Υ.Κ.Π. του Δήμου Λαρισαίων υποχρεούται να περισυλλέγει πτώματα νεκρών ζώων από
κοινόχρηστους χώρους και να μεριμνά για την υγειονομική ταφή τους, σύμφωνα με το Ν. 3170/2003 ΦΕΚ
Α΄ 191/29-7-2003.
26.2

Οι ιδιοκτήτες ή οι συνοδοί κατοικίδιων ζώων είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν άμεσα τα
περιττώματα και τις ακαθαρσίες των ζώων τους, όταν από αυτά ρυπαίνονται κοινόχρηστοι και μη
χώροι.

Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
Το παραπάνω πρόστιμο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή άλλο χώρο που φιλοξενεί
παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή
δημοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.
26.3

Οι υπεύθυνοι σφαγείων, κρεοπωλείων, νοσοκομείων, στρατοπέδων, κατασκηνώσεων,
καταστημάτων διάθεσης τροφίμων, εγκαταστάσεων μαζικής εστίασης και γενικά χώρων
υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την
αποτροπή της πρόσβασης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα απορρίμματα των εγκαταστάσεών
τους.

Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 600 ευρώ.
Άρθρο 27
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΖΩΩΝ
27.1
Τα φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.λπ., εάν μεν έχουν μικρό όγκο και
βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται εντός των κάδων όπως τα
οικιακά απορρίμματα, εάν δε έχουν μεγάλο όγκο, ακολουθείται διαδικασία παρόμοια με αυτή της
αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία των ενδιαφερόμενων με την
Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-614637) και σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12.2. του άρθρου 12.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 60 ευρώ.
27.2
Τα υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κ.λπ., συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με
ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους, αλλά και για να μην παρασύρονται από τον
άνεμο. Για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεσης προς αποκομιδή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην
παράγραφο 12.2. του άρθρου 12.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 60 ευρώ.
27.3
Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος από κηπευτικές εργασίες απομακρύνονται υποχρεωτικώς
από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα και η
απόρριψή τους εντός των κάδων Μ.Μ.Α. ή η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
27.4
Προϊόντα οικόσιτων ζώων (κοπριές) απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπευθύνους με δικά
τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα και η απόρριψή τους εντός των κάδων
Μ.Μ.Α. ή η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
Άρθρο 28
ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΒΟΣΚΗ, ΚΑΥΣΗ
28.1
Απαγορεύεται η ρύπανση της όχθης του Πηνειού ποταμού (εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου Λαρισαίων) με στερεά απόβλητα (π.χ. υλικά κατεδαφίσεων, μπάζα, στρώματα κ.λπ.).
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 2.000 ευρώ.
28.2 Απαγορεύεται η ρύπανση της όχθης του Πηνειού ποταμού (εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Λαρισαίων) με υγρά απόβλητα (λύματα βόθρων, απόβλητα τυροκομείων ή άλλων παραγωγικών μονάδων.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 2.000 ευρώ.
28.3
Απαγορεύεται η βοσκή ζώων εντός κατοικημένων περιοχών της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου
Λαρισαίων, σε σημεία όπως: η όχθες του Πηνειού, οικόπεδα, άλση και γενικά σε χώρους πέραν των
οριζομένων γι’ αυτή τη δραστηριότητα.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.
28.4
Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη (χωρίς δηλαδή τη χορήγηση της απαιτούμενης από το νόμο σχετικής
άδειας) καύση απορριμμάτων οποιασδήποτε κατηγορίας, φύσης και μορφής.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 300 ευρώ.
Άρθρο 29
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ
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29.1
Πριν την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης ή συντήρησης, οι εργοδότες οφείλουν να καταρτίζουν
σχέδιο εργασίας, να λαμβάνουν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε εφαρμογή του Π.Δ. 212/2006
(ΦΕΚ 212/Α/9-10-2006) και της οδηγίας 2003/18/ΕΚ, όπως ισχύουν κάθε φορά. Τα αμιαντούχα υλικά θα
πρέπει να αφαιρούνται από κτίρια και εγκαταστάσεις υπό ελεγχόμενες συνθήκες και στη συνέχεια να
συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα {Κ.Υ.Α. 8668/2007
«’Εγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)», (ΦΕΚ 287 Β/2/3/07)}.
Ο χώρος εργασίας θα πρέπει να επισημαίνεται σαφώς με προειδοποιητικές πινακίδες. Η δημιουργία σκόνης
αμιάντου στο χώρο εργασιών καθώς και ενέργειες διατάραξης των αμιαντούχων υλικών πρέπει να
προλαμβάνονται με κάθε μέσο. Επιπλέον, θα πρέπει να προλαμβάνεται κάθε διασπορά του αμιάντου από
κάθε τόπο στον οποίο εκτελούνται εργασίες υπό τον έλεγχο του εργοδότη.
Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση, μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων αμιάντου από τους μη κατέχοντες
νόμιμη σχετική άδεια αφαίρεσης-αποξήλωσης αμιάντου, κατάλληλη τεχνογνωσία, μεθόδους, εξοπλισμό
κ.λπ.
29.2
Μετά τον τερματισμό των έργων κατεδάφισης ή των εργασιών αφαίρεσης αμιάντου, ο χώρος
εργασίας και ο περιβάλλον χώρος θα καθαρίζεται επιμελώς από τους υπευθύνους, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι οφειλόμενοι στην έκθεση σε σκόνη αμιάντου ή υλικών που
περιέχουν αμίαντο.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ.
29.3
Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση μπαζών και υλικών που προέρχονται από τις εργασίες
αφαίρεσης, κατεδάφισης, επισκευών και συντήρησης αμιαντούχων υλικών.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ.
Πέραν του ανωτέρω προστίμου, ο παραβάτης υποχρεούται στην απομάκρυνση και ασφαλή μεταφορά και
διάθεση των αμιαντούχων υλικών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 30
(Αρμόδιος για τον έλεγχο της τήρησης του άρθρου είναι ο Φο.Δ.Σ.Α. Λάρισας ή ο εκάστοτε φορέας
διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α.)
ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
30.1 Στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Ν. Λάρισας, σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας
του, όπως αυτοί ορίζονται από την υπ’ αριθμ. 138714/15-04-2009 Κ.Υ.Α. (Νέοι Περιβαλλοντικοί όροι
Χ.Υ.Τ.Α. Λάρισας), γίνονται δεκτά μόνο μη επικίνδυνα οικιακά και προσομοιούμενα προς αυτά στερεά
απόβλητα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων κεφ. 20 (Απόφαση 2001/118/ΕΚ).
Με την εναρμόνιση της ισχύουσας Εθνικής Νομοθεσίας (Η.Π. 29407/3508/16-12-2002) με την Οδηγία
99/31/ΕΚ «περί υγειονομικής ταφής» και την εφαρμογή ενιαίας αποδοχής αποβλήτων, με βάση διαδικασία
κατάταξης των αποβλήτων που είναι αποδεκτά στις διάφορες κατηγορίες χώρων υγειονομικής ταφής, μέσω
της κατάρτισης ενός τυποποιημένου συστήματος χαρακτηρισμού, δειγματοληψίας και ανάλυσης των
αποβλήτων όπου περιέχονται τυποποιημένες οριακές τιμές, σύμφωνα με την 2003/33/ΕΚ Απόφασης του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων σε
χώρους υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων.
30.2
Έκαστο φορτίο αποβλήτων που παραδίδεται στον Χ.Υ.Τ.Α. ελέγχεται οπτικά πριν και μετά την
εκφόρτωση. Παράλληλα ελέγχονται τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα. Τα απόβλητα γίνονται δεκτά
στο χώρο υγειονομικής ταφής εφόσον είναι πανομοιότυπα προς τα απόβλητα που έχουν αποτελέσει το
αντικείμενο του βασικού χαρακτηρισμού και του ελέγχου συμμόρφωσης, όπως αυτά περιγράφονται στα
συνοδευτικά έγγραφα. Εάν αυτό δε συμβαίνει, τα απόβλητα δεν γίνονται δεκτά (2003/33/ΕΚ Απόφαση του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και επιπρόσθετα ο φορέας διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α. διατηρεί το
δικαίωμα να προβεί στις κάτωθι ενέργειες:
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30.2.1 Στην απαγόρευση εισόδου στον Χ.Υ.Τ.Α. για περίοδο 2 μηνών σε περίπτωση παράβασης κατά
συρροή (πλέον των 2 παραβάσεων ανά έτος) και πρόστιμο 3000 ευρώ/ανά παράβαση (πλην των
περιπτώσεων των παραγράφων 14.2.5 & 14.2.10, σε ότι αφορά το ύψος του προστίμου).
30.2.2 Στην οριστική απαγόρευση εισόδου στο Χ.Υ.Τ.Α. σε περίπτωση υποτροπής (πλέον των δύο δίμηνων
απαγορεύσεων εισόδου ανά έτος).
30.3 Η κατά περίπτωση προσωρινή ή και η οριστική απαγόρευση εισόδου στον Χ.Υ.Τ.Α. επιβάλλεται με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του εκάστοτε φορέα διαχείρισής του.
Άρθρο 31
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
31.1 Ιδιαίτερη μέριμνα θα λαμβάνεται από τον Δήμο Λαρισαίων σε συνεργασία και με άλλους φορείς,
υπεύθυνους για τη διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων, στη γενικότερη καθαριότητα της εδαφικής
περιφέρειας του Δήμου, κατά την περίοδο διεξαγωγής τους, αλλά και τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν.
31.2 Οι δημότες και οι επαγγελματίες οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη φροντίδα και να συνεργαστούν με
τις υπηρεσίες του Δήμου στην προσπάθεια για τη διατήρηση της καθαριότητας, την προστασία του
περιβάλλοντος, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας του παρόντος Κανονισμού, κατά τη
διάρκεια των εκδηλώσεων, καθ’ όσον η πόλη της Λάρισας, αλλά και η ευρύτερη περιοχή του Δήμου
Λαρισαίων, θα αποτελεί πόλο έλξης πολλών επισκεπτών.
31.3 Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού θα επισύρει ποινές καθ΄ όλη τη διάρκεια των
εκδηλώσεων που θα μπορούν να είναι μέχρι και διπλάσιες των προβλεπόμενων σε κάθε αντίστοιχη
περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα λάβει ειδική επί τούτου σχετική απόφαση.
ΜΕΡΟΣ Β’ :
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Άρθρο 32
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
32.1 Το άρθρο αυτό αφορά κάθε είδους οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται από ιδιώτες ή φορείς του
δημοσίου (ανέγερση νέων οικοδομών, προσθήκες, επισκευές, κατεδαφίσεις, λοιπές οικοδομικές εργασίες),
καθώς και κάθε εργασία που πραγματοποιείται από οργανισμούς κοινής ωφελείας ή εργολάβους δημοσίων
και δημοτικών έργων, που εκτελούνται σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους στα διοικητικά όρια του
Δήμου. Οι ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες κ.λπ.) κατά το
σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός έργου πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπ’ όψιν την αποξήλωση, την
επαναχρησιμοποίηση, την αξιοποίηση και ιδίως την ανακύκλωση των κατασκευαστικών υλικών και να
μεριμνούν για τα ανωτέρω σύμφωνα με την 36259/24-8-2010 Κ.Υ.Α. «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» και τον παρόντα
Κανονισμό.
32.2
Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι των έργων οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των πεζών, των οχημάτων, να
μην παρακωλύουν την κυκλοφορία, να μην δημιουργούν προβλήματα στις κατοικημένες περιοχές. Επίσης,
να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής κινδύνου διασποράς στο περιβάλλον δομικών και
αδρανών υλικών και κάθε είδους αχρήστων αντικειμένων και αποβλήτων.
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32.3 Όλες οι πραγματοποιούμενες εργασίες πρέπει να εκτελούνται μετά τη λήψη της νόμιμης κατά
περίπτωση άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
32.4
Σε καμιά περίπτωση δεν θα αποτίθενται, ούτε και προσωρινά, προϊόντα εκσκαφής στους δρόμους,
αλλά θα φορτώνονται και θα απομακρύνονται ταυτόχρονα με την εκσκαφή, εκτός αν ειδικές συνθήκες του
έργου, αποδεδειγμένα δεν το επιτρέπουν. Επίσης έξω από την περίφραξη του έργου, από τον ανάδοχο 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 κ.λπ.) και με στόχο την
αποφυγή, έστω και στιγμιαίας ρύπανσης της γύρω περιοχής αλλά και της μεταφοράς και διασποράς ρύπων
(κυρίως λάσπες και σκόνες από τα διερχόμενα οχήματα), στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση,
όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι που επιβαρύνθηκαν από θέμα καθαριότητας κατά την εκτέλεση του έργου,
μετά το πέρας των εργασιών έκαστης μέρας, θα καθαρίζονται σχολαστικά από τον ανάδοχο.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ.

32.5 Ο χώρος όπου εκτελούνται οικοδομικές εργασίες ή εργασίες κοινωφελών οργανισμών, θα
πρέπει να είναι περιφραγμένος. Σε περίπτωση νόμιμης κατάληψης πεζοδρομίου ή οδοστρώματος,
πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των ιδιοκτησιών αλλά και την ασφαλή και
απρόσκοπτη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο,
πρέπει να περιορίζονται με διάφορα μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους, κάλυψη τους με
νάιλον ή λινάτσα κ.λπ.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά, αέρα ή οποιαδήποτε άλλη
αιτία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, κ.λπ.) θα πρέπει να
καταβρέχονται συχνά ή να σκεπάζονται καταλλήλως, ώστε να μην παρασύρονται. Το ίδιο ισχύει
και κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. Τα οικοδομικά υλικά απαγορεύεται να
παραμένουν σε κοινόχρηστους χώρους πέραν της λήξης της παρεχόμενης από το Δήμο άδειας
κατάληψης ή τυχόν ανανέωσης αυτής. Στους κοινόχρηστους χώρους, τα μπάζα απαγορεύεται να
παραμένουν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ημερών.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 200 ευρώ.
32.6 Μετά την αποπεράτωση του έργου, θα πρέπει να γίνεται απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών
εντός τριών (3) ημερών από τη λήξη της σχετικής άδειας, με ευθύνη του αναδόχου. Εντός του ίδιου
χρονικού διαστήματος, το πεζοδρόμιο, το κράσπεδο και το τμήμα της οδού που είχε καταληφθεί με τη
σχετική άδεια, καθώς και τα γύρω από αυτά κοινόχρηστα τμήματα που είχαν επηρεασθεί από πλευράς
καθαριότητας, πρέπει να καθαρίζονται-πλένονται με σχολαστική επιμέλεια, με ευθύνη του αναδόχου.
Παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει πρόστιμο 200 ευρώ.
32.7 Η απόφαση 612/18-12-91 Α.Δ.Σ. περί της καταβολής τέλους και ορισμού διαδικασίας για την
κατάληψη πεζοδρομίων ή οδών για οποιασδήποτε φύσης τεχνικοοικονομικής εργασίας εξακολουθεί
να ισχύει σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 38/1991 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΜΕΡΟΣ Γ’ :
ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Άρθρο 33
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
33.1
Εκτός από την επιβολή των αναφερόμενων κατά παράγραφο εκάστου άρθρου χρηματικών
προστίμων, η παραβίαση οποιασδήποτε από τις παραπάνω διατάξεις επισύρει τις συνέπειες των άρθρων
458 και 427 του Ποινικού Κώδικα.
33.2
Τα πρόστιμα που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό θα αναπροσαρμόζονται αυτομάτως μαζί
με την αναπροσαρμογή (κάθε φορά) των τελών καθαριότητας. Η ποσοστιαία αναπροσαρμογή τους θα είναι
στο ύψος της αναπροσαρμογής των αντίστοιχων τελών, με στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο.
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33.3
Βεβαίωση προστίμου για την ίδια παράβαση επιβάλλεται όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία
συμμόρφωσης προς τον παρόντα Κανονισμό που έχει δοθεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής του
Κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση δύναται να επιβληθεί πρόστιμο για την ίδια παράβαση μετά την
παρέλευση 5 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του ενδιαφερομένου και εφόσον δεν έχει οριστεί
διαφορετικά.
33.4 Σε περίπτωση υποτροπής του παραβάτη για την ίδια παράβαση (κατ’ άρθρο) εντός τριμήνου το
πρόστιμο μπορεί να διπλασιάζεται.
Τα πρόστιμα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που
προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).
Άρθρο 34
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Δικαίωμα προσφυγής
Προσφυγή μπορεί να ασκήσει
α) Ο/οι άμεσα ενδιαφερόμενος/οι και
β) Άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τον/τους άμεσα ενδιαφερόμενο/ους.
Άσκηση Προσφυγής
Η προσφυγή ασκείται από τον ενδιαφερόμενο και κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, που τη
διαβιβάζει στην Επιτροπή Αστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, η οποία
συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε χρόνο και αποτελείται από δύο δημοτικούς
συμβούλους και από ένα φορολογούμενο δημότη ( Άρθρο 32 του Ν. 1080/80 όπως τροποποιήθηκε από την
παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95). Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής ορίζεται σε 60
εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης από την επόμενη της κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο της απόφασης
επιβολής προστίμου. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας καμία προσφυγή δεν γίνεται δεκτή.
Μεταβατική περίοδος
Για την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για να υπάρξει εύλογος χρόνος
ενημέρωσης του κοινού, ορίζεται ως μεταβατική περίοδος το διάστημα των (2) δύο μηνών, από την ημέρα
της νόμιμης απαραίτητης δημοσιοποίησής του.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΡΘΡΟ
9
10.1
10.2
10.3
10.4

10.5
10.6
10.7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Μη φύλαξη απορριμμάτων σε ιδιόκτητους χώρους, σε
περίπτωση μη αποκομιδής, λόγω ανωτέρας βίας.
Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων με μικροαπορρίμματα.
Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων με αποτσίγαρα ή πτύελα.
Ρίψη αναμμένων τσιγάρων ή αποτσίγαρων εντός των
κάδων ή των καλαθιών απορριμμάτων.
Ρύπανση ή/και καταστροφή κάδων απορριμμάτων κ.ά.
από εύφλεκτα υλικά, χημικά, μπάζα κ.λπ.
Ρίψη απόνερων με αφρό σε κοινόχρηστους χώρους.
Ρίψη υγρών τοξικών αποβλήτων μέσα στους υπονόμους
και στο δίκτυο απορροής όμβριων υδάτων.
Ρύπανση μνημείων, κτηρίων και λοιπών δημόσιων χώρων.
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ΠΡΟΣΤΙΜΟ
50€
50€
50€
50€
80€
Συν τις Δαπάνες
αποκατάστασης
50€
300€
100€
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10.8
10.9

Ρύπανση δημοτικής περιουσίας (παγκάκια, παρτέρια κ.ά.).
Πρόκληση καταστροφών σε κοινόχρηστη δημοτική
περιουσία.

11.1

Μη ενδεδειγμένη προσωρινή ιδιωτική φύλαξη
απορριμμάτων.
Μη ενδεδειγμένη συσκευασία απορριμμάτων κατά την
προσωρινή κοινόχρηστη έκθεση τους.
Σάκοι αποθήκευσης απορριμμάτων μη καλά κλεισμένοι.
Διασπορά ή διαρροή περιεχομένου σάκων απορριμμάτων
σε κοινόχρηστο χώρο.
Κοινόχρηστη έκθεση απορριμμάτων (σε περιοχές που
υπάρχουν κάδοι Μ.Α.Α), σε ώρες και μέρες διαφορετικές
από αυτές που ορίζει το πρόγραμμα αποκομιδής του
Δήμου.
Κοινόχρηστη έκθεση απορριμμάτων (σε περιοχές που δεν
υπάρχουν κάδοι Μ.Α.Α), σε ώρες και μέρες διαφορετικές
από αυτές που ορίζει το πρόγραμμα αποκομιδής του
Δήμου.
Κοινόχρηστη έκθεση των προς αποκομιδή απορριμμάτων
σε χώρους μη αποδεκτούς από την Υ.Κ.Π.

11.2
11.3
11.4
11.5

11.6

11.7

Συν τις Δαπάνες
αποκατάστασης
50€
100€
Συν τις Δαπάνες
αποκατάστασης
50€
20€
50€
50€
60€

60€

100€

11.8

Συλλογή ρακών από τους κάδους απορριμμάτων.

20€

11.9

Απόθεση σάκων απορριμμάτων ή απορριμμάτων μεγάλων
διαστάσεων μέσα στα καλαθάκια απορριμμάτων.

20€

12.2

Κοινόχρηστη έκθεση των προς αποκομιδή ογκωδών
απορριμμάτων σε ώρες και μέρες διαφορετικές από αυτές
που συμφωνήθηκαν με την Υπηρεσία Καθαριότητας
Περιβάλλοντος.
Εγκατάλειψη ογκωδών άχρηστων αντικειμένων σε
κοινόχρηστο χώρο χωρίς την ενημέρωση και σύμφωνη
γνώμη της Υπηρεσίας Καθαριότητας Περιβάλλοντος
Αθέτηση από τους αντίστοιχους παραγωγούς της
υποχρέωσης για ιδία συλλογή και μεταφορά των ειδικών
απορριμμάτων που προέρχονται από τη δραστηριότητα
τους
Ανεξέλεγκτη απόρριψη ειδικών απορριμμάτων που
προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά
οικοδομικές εργασίες.
Υποχρέωση παραγωγών ή υπόχρεων φορέων διαχείρισης
για ιδία συλλογή και μεταφορά των τοξικών-επικίνδυνων
απορριμμάτων.
Μη σωστός διαχωρισμός & συσκευασία και ξεχωριστή
προσωρινή ιδιωτική αποθήκευση των Ιατρικών
Αποβλήτων Αστικού Χαρακτήρα.
Ρίψη Ε.Ι.Α. σε κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται
εντός της υγειονομικής μονάδας ή σε κοινόχρηστους
χώρους.
Ανάμειξη Ε.Ι.Α. με τα αστικά απορρίμματα.
Ανεξέλεγκτη τελική διάθεση των ιατρικών αποβλήτων
(αστικά και επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα στο
περιβάλλον).

100€

12.3
13.1

13.2.1.
14.1
14.2.4.
14.2.7
14.2.8
14.2.9
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200€
300€

300
500€
1.000€
1.500€
1.500€
20.000€

ΑΔΑ: Β41ΙΩΛΞ-ΦΤΣ
15.3
15.4.1
15.4.2
15.4.3
15.5.2
15.5.3
15.5.4
15.5.5
15.7.2
15.8

Ρίψη προϊόντων για τα οποία προβλέπεται εναλλακτική
διαχείριση στους κάδους απορριμμάτων ή/και
ανακύκλωσης χαρτιού/συσκευασιών.
Προσωρινή κοινόχρηστη έκθεση χαρτοκιβωτίων
συσκευασίας μη συμπιεσμένα και δεμένα.
Μη σωστή προσωρινή ιδιωτική φύλαξη και κοινόχρηστη
έκθεση ογκωδών ανακυκλώσιμων υλικών.
Απόρριψη ογκωδών ανακυκλώσιμων υλικών εντός των
κοινών κάδων απορριμμάτων ή των μπλε κάδων
ανακύκλωσης.
Ρίψη οργανικών και λοιπών μη ανακυκλώσιμων υλικών
μέσα στους μπλε κάδους ανακύκλωσης
Ρίψη συσκευασιών με υπολείμματα μέσα στους μπλε
κάδους ανακύκλωσης.
Ρίψη στους μπλε κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών μέσα
σε δεμένες σακούλες.
Μη προσωρινή ιδιωτική φύλαξη ανακυκλώσιμων υλικών
σε περίπτωση υπερπλήρους κάδου
Ανάμειξη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με τα
οικιακά απόβλητα εντός των κάδων απορριμμάτων ή
ελεύθερη απόρριψή τους στο περιβάλλον.
Συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών από ιδιωτικά συνεργεία
χωρίς προηγούμενη συμφωνία με τους παραγωγούς των.

15.9

Αφαίρεση ανακυκλώσιμων υλικών από μέσα
κοινόχρηστης φύλαξης (κάδους).

16.1

Μη απομάκρυνση οχημάτων από τους υπευθύνους από
κοινόχρηστους χώρους κατόπιν προηγούμενης
ενημέρωσης τους για την πραγματοποίηση εργασιών
καθαριότητας
Στάθμευση οχημάτων σε θέσεις κάδων
Εναπόθεση αντικειμένων σε θέσεις κάδων.
Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων με ορυκτέλαια από
οχήματα.
Ρύπανση δημοσίων και δημοτικών χώρων, από διάφορους
φορείς ή ιδιώτες που πραγματοποιούν εκδηλώσεις.
Μη ενδεδειγμένη προσωρινή κοινόχρηστη έκθεση
αστικών απορριμμάτων προερχόμενων από εκδηλώσεις.
Τοποθέτηση παράνομων πλαισίων για προβολή υπαίθριας
διαφήμισης
Επικόλληση αφισών κ.λπ. σε μνημεία, πινακίδες οδικής
σήμανσης κ.ά.
Χύδην διάθεση διαφημιστικών φυλλαδίων
Μη τήρηση κανόνων ευπρέπειας & καθαριότητας σε
σταντ τοποθέτησης δωρεάν εντύπων
Οι νομείς καταστημάτων Υ.Ε. οφείλουν να μεριμνούν για
την καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου που
χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του καταστήματος τους.
Φύλαξη απορριμμάτων σε ακατάλληλους σάκους ή μη
καλά κλεισμένους.
Χρήση ακατάλληλων μέσων για προσωρινή ιδιωτική
φύλαξη απορριμμάτων σε επιχειρήσεις υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
Κοινόχρηστη έκθεση απορριμμάτων μη σύμφωνη με τις
οδηγίες της Υ.Κ.Π.
Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από το περιεχόμενο των

16.2
16.3
16.5
17.1
17.2
18.2
18.3
18.4
18.5
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
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100€
100€
100€
80€
80€
50€
50€
50€
100€
500€
Διπλασιασμός σε
περίπτωση υποτροπής
500€
Διπλασιασμός σε
περίπτωση υποτροπής
40€

60€
60€
100€
500€
100€
100-2.000€
100-2.000€
100-500€
100€ /σταντ
60€
60€
60€
60€
60€
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19.6
19.7
19.8
19.9
19.10
19.11
19.12
19.12.1
19.13
19.14
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
21.1.1
21.1.2

21.1.3
21.2.2
21.2.3

21.3.2
21.3.3
22.1

σάκων απορριμμάτων. Σύρσιμο αυτών στο έδαφος.
Πλημμελής στράγγιση των απορριμμάτων κουζίνας
εστιατορίων, μαγειρείων κ.λπ.
Μη καθαρισμός του κοινόχρηστου χώρου πέριξ των
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τους
υπευθύνους.
Οι νομείς καταστημάτων Υ.Ε. οφείλουν να διατηρούν
καλάθια για τη συγκέντρωση μικροαπορριμμάτων.
Υποδοχείς αποτσίγαρων στις εισόδους των καταστημάτων
Τοποθέτηση αντικειμένων σε κοινόχρηστο χώρο χωρίς
σχετική άδεια.
Οι υπεύθυνοι περιπτέρων οφείλουν να μεριμνούν για την
καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου που
χρησιμοποιούν.
Μη διάθεση μπουκαλιών και σπασμένων πιάτων που
προέρχονται από κέντρα διασκέδασης σύμφωνα με τις
οδηγίες της Υ.Κ.Π.
Μη ορθή διάθεση μεταλλικών ή πλαστικών δοχείων
συσκευασίας γαλακτοκομικών προϊόντων, λιπών, ελαίων
κ.λπ.
Ρίψη λιπών κ.λπ. σε υπονόμους και δίκτυο απορροής
όμβριων υδάτων.
Εναπόθεση ζωικών αποβλήτων μέσα στους κάδους
απορριμμάτων και στο περιβάλλον γενικότερα.
Μη τήρηση καθαριότητας στους χώρους των λαϊκών
αγορών από τους υπεύθυνους πωλητές/εμπόρους.
Προσωρινή κοινόχρηστη έκθεση απορριμμάτων λαϊκών
αγορών μη σύμφωνη με τις υποδείξεις της Υ.Κ.Π.
Μη απομάκρυνση εξοπλισμού εργασίας πωλητών λαϊκών
αγορών εντός ωραρίου.
Χρήση των χώρων των λαϊκών αγορών σε χρόνο εκτός
λειτουργίας τους.
Εναπόθεση χαρτοκιβωτίων χωρίς να λαμβάνονται υπ’
όψιν οι υποδείξεις της Υπηρεσίας Καθαριότητας
Περιβάλλοντος.
Μη τήρηση καθαριότητας από μικροπωλητές.
Οι μικροπωλητές, οι ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές
καντινών, κιόσκι, οφείλουν να διατηρούν ειδικά μέσα για
την ιδιωτική προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων
τους.
Παρεμπόδιση γενικής καθαριότητας χώρου με αντικείμενα
και κατασκευές που χρησιμοποιούν μικροπωλητές, κατά
την άσκηση της δραστηριότητας τους.
Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από τους μικροπωλητές
νωπών οπωροκηπευτικών κατά την άσκηση της
δραστηριότητάς τους.
Μη τήρηση της καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και
απόσυρση εξοπλισμού εργασίας από τους μικροπωλητές
νωπών οπωροκηπευτικών μετά τη λήξη της
δραστηριότητάς τους.
Ύπαρξη εμπορευμάτων ή κατασκευών που παρεμποδίζει
εργασίες της Υ.Κ.Π. από τους υπευθύνους εμπορικών
καταστημάτων μετά το πέρας της λειτουργίας αυτών.
Μη τήρηση της καθαριότητας του χώρου πέριξ των
εμπορικών καταστημάτων μετά το πέρας της λειτουργίας
τους.
Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από το φορτίο φορτηγών
αυτοκινήτων
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100€
60€
40€
40€
80€
60€
100€
100€
200€
200€
100€
30€
100€
100€
100€
50€
50€

50€
50€
50€

50€
50€
150€
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22.2

Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από απορρίμματα που
προέρχονται από φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων.

23.2.α.2

24.1

24.2
24.3
25.3
25.4
25.5
25.6.
25.7
26.2
26.3
27.1
27.2
27.3
27.4
28.1
28.2
28.3
28.4
29.2
29.3
32.4
32.5
32.6

100€
50€

Καταστροφή ή αποκόλληση του ειδικού σήματος
«εγκαταλελειμμένου οχήματος».
Οικόπεδα με βλάστηση ή απορρίμματα.

0,5€/τετρ. μέτρο συν
τις δαπάνες
απομάκρυνσης των
απορριμμάτων

Μη τήρηση καθαριότητας σε ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή
200€
μη.
Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων μετά από τη διεξαγωγή
100€
εκδηλώσεων σε ιδιωτικούς χώρους.
Ανοιχτό καπάκι κάδου απορριμμάτων.
30€
Ρύπανση ή ζημιά σε κάδους απορριμμάτων, ανακύκλωσης
200€ συν τις
ή ρομποτικούς κάδους.
Δαπάνες
αποκατάστασης
Μετακίνηση κάδων απορριμμάτων από αναρμόδια άτομα.
100€
Παρεμπόδιση τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων,
300€
κλείσιμο των εσοχών, αυθαίρετη αφαίρεση
προστατευτικών «Π».
Επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών,
100€
αναγραφή συνθημάτων κ.λπ. σε κάδους απορριμμάτων.
Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από περιττώματα και
100€
ακαθαρσίες δεσποζόμενων ζώων.
Διπλασιασμός σε
περίπτωση υποτροπής
Μη λήψη μέτρων αποτροπής πρόσβασης αδέσποτων ή
600 €
δεσποζόμενων ζώων σε χώρους καταστημάτων
Διπλασιασμός σε
υγειονομικού ενδιαφέροντος.
περίπτωση υποτροπής
Προσωρινή κοινόχρηστη έκθεση υπολοίπων πρασίνου,
60 €
χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τη Δ/νση Γεωτεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου.
Έκθεση προϊόντων κηπευτικών εργασιών χωρίς την
60 €
ενδεδειγμένη συσκευασία.
Ανάμειξη υπολοίπων χώματος και κοπροχώματος με
100€
οικιακά απορρίμματα ή ανεξέλεγκτη διάθεσή τους.
Ανάμειξη προϊόντων οικόσιτων ζώων με οικιακά
100€
απορρίμματα ή ανεξέλεγκτη διάθεσή τους.
2.000€
Ρύπανση της όχθης του Πηνειού ποταμού με στερεά
απόβλητα.
Ρύπανση της όχθης του Πηνειού ποταμού με υγρά
2.000€
απόβλητα.
Βοσκή ζώων εντός κατοικημένων περιοχών του Δήμου.
100€
Ανεξέλεγκτη (χωρίς τη χορήγηση της σχετικής άδειας)
300€
καύση απορριμμάτων.
Ελλιπής καθαριότητα περιβάλλοντος χώρου μετά από
εργασίες αφαίρεσης αμιάντου.
Ανεξέλεγκτη διάθεση αμιαντούχων υλικών.
Μη καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, μετά το πέρας
οικοδομικών εργασιών.
Παραμονή μπάζων σε κοινόχρηστους χώρους περισσότερο
από 3 ημέρες.
Μη αποκατάσταση καθαριότητας του χώρου, μετά την
αποπεράτωση του έργου και εντός 3 ημερών από τη λήξη
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500€
500€
150€
200€
200€
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της σχετικής άδειας.

ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
1. Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
2. Ν. 3731/08 (ΦΕΚ Α’ 263/2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
3. Κ.Υ.Α. 114218/97 (ΦΕΚ Β’1016/97) «κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
4. Κ.Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β 1419/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών
αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες»
5. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α’ 179/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Ίδρυση Εναλλακτικού Οργανισμού Διαχείρισης Συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και άλλες διατάξεις (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)»
6. Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α/160/86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με
το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α/91/25-04-02) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. &
96/61 Ε.Ε. διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες
διατάξεις»
6.
7. Κ.Υ.Α. 10315 (ΦΕΚ Β/369/93 «Σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού»
8. Ν. 2696/99 (ΦΕΚ Α/23-3-99) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
9. Αστυνομική διάταξη 1023/2/37/1996 «Μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας»
10. Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες δήμων και κοινοτήτων»
11. Π.Δ. 27/1999 περί «κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας»
12. Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α/191/03) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις»
13. Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ Β/1909/22-12-03) «Μέτρα και Όροι για τη διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων Εθνικός και Περιφερικός Σχεδιασμός Διαχείρισης», για την πλήρη συμμόρφωση με τις
διατάξεις της Οδηγίας 91/156/ΕΟΚ.
14. Υπ’ αριθμ. 1002901/67/Τ και Ε.Φ. (ΦΕΚ Β/57/24-01-2002) «Διαδικασία και προϋποθέσεις
χαρακτηρισμού ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων»
15. Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α/101/31-07-90), άρθρο 118 «Φύλαξη δημοτικών και κοινοτικών χώρων
απορριμμάτων»
16. Π.Δ. 12.4.1929 «Περί περιφράξεως οικοπέδων»
17. Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ Α/81/05-03-2004) «Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων στο Τέλος Κύκλου
Ζωής τους»
18. Υπ’ αριθμ. Ε1β 301/10-2-64 Υγ. Διάταξη «Περί συλλογής αποκομιδής και διαθέσεων
απορριμμάτων» (ΦΕΚ Α/63/16-12-64).
19. Ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4/95). «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων»
20. Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β/383/28/03/06), «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για
τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991»
21. Κ.Υ.Α. 8668/2007 «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων
(Ε.Σ.Δ.Ε.Α.)»
22. Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α/87/7-6-2010).
23. Ν. 3854/2010 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.» (ΦΕΚ Α/94/23-6-2010).
24. Υπ’ αριθμ. 36259 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β/1312/24-8-2010), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»
Οι ανωτέρω δημοτικές κανονιστικές διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Καθαριότητας
καταρτίστηκαν με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και δεν θίγουν τις γενικές διατάξεις της σχετικής
νομοθεσίας, τις υγειονομικές διατάξεις, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, αποσκοπούν δε στην οριοθέτηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των πολιτών,
σε θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, και Ευταξίας των κοινόχρηστων και
ιδιωτικών υπαίθριων χώρων.
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