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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 3

ο

Αρ. απόφασης : 175/2012
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πρακτικό της με αριθμό 17/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

Έγκριση σχεδίου κανονισμού καθαριότητας Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης

Πεύκη σήμερα στις 11 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης
συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. μετά τη με αριθμό πρωτοκόλλου 6697/07-09-2012 πρόσκληση του προέδρου κ. Αναστάσιου Β. Μαυρίδη η
οποία επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με το νόμο.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού από τα 27 μέλη παρευρέθηκαν τα πρώτα 17 εκ των αναγραφόμενων ως εξής:

1
2

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μαυρίδης Αναστάσιος
Γιαννόπουλος Νικόλαος

3
4

Λαζάνης Γεώργιος
Πανταζής Παναγιώτης

5
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Μπελεχρής Προκόπης
Κωνσταντόπουλος Γεώργιος

7
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Τσελέντας Αντώνιος
Αβραμίδου Αναστασία

9
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Ποριώτου Γεωργία
Μαμαλάκη Μαριάννα

11
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Μαρκουλάκης Μιχάλης
Μονεμβασιώτης Σταύρος

13
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Κυριακίδης Άρης
Ζαφειρόπουλος Γεώργιος

15
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Κωνσταντινίδης Ελευθέριος
Μπόλλας Παναγιώτης

17
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Ασβεστάς Παναγιώτης
Παπαδημούλη-Βατσακλή Ευανθία

19
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Κανέλλος Παναγιώτης
Θεοδωρακόπουλος Γιάννης
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Νικολιδάκης Κων/νος
Νικολαροπούλου Βασιλική

23
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Βαλσαμά Ευαγγελία
Κυδωνάκης Μιχάλης

25

Γώγου Μαρία
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ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπαλδεράνος Κων/νος
Πετρόπουλος Δημήτριος

Αν και νόμιμα είχαν κληθεί

Παρευρίσκεται και ο κος Δήμαρχος.
Γίνεται επικύρωση των πρακτικών των υπ΄αριθμ. 8, 9, 10 & 12 συνεδριάσεων του Δ.Σ. έτους 2012.
Ακολουθεί συζήτηση με τους πολίτες που έχουν παρευρεθεί λόγω ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΛΙΤΗ.
Γίνεται συζήτηση προ ημερησίας διάταξης.
Προσήλθαν οι κ.κ. Παπαδημούλη – Βατσακλή Ευανθία, Κανέλλος Παναγιώτης, Θεοδωρακόπουλος Γιάννης, Νικολιδάκης Κων/νος,
Νικολαροπούλου Βασιλική, Βαλσαμά Ευαγγελία, Κυδωνάκης Μιχάλης & Γώγου Μαρία.
Αποχώρησαν οι κ.κ. Θεοδωρακόπουλος Γιάννης, Κωνσταντόπουλος Γεώργιος & Μπελεχρής Προκόπης
ου

Πριν τη συζήτηση του 2 θέματος προσήλθε ο κος Μπελεχρής Προκόπης.
ο

Το 2 θέμα αποσύρεται.
ο

Στο 3 θέμα ψήφισαν συνολικά 23 μέλη.

ΑΔΑ: Β4Θ1ΩΛΔ-5ΒΕ
ο

Πάνω στο 3 τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, η με αριθμό 14/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Λυκόβρυσης – Πεύκης, με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα το σχέδιο του νέου κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης που
έχει ως εξής :
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ
Η καθαριότητα σαν όρος σε μια κοινωνία πολιτών χαρακτηρίζει και είναι στοιχείο του πολιτισμού της αφ’ ενός , αλλά και προστατεύει το
περιβάλλον και την υγεία των πολιτών γενικότερα.
Η καθαριότητα της πόλης που ζούμε και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με την συνεχή
συνεργασία των πολιτών – κατοίκων με τον Δήμο, διέπονται δε από υποχρεώσεις και δικαιώματα.
Ο κανονισμός καθαριότητας που ακολουθεί αποτελεί εργαλείο για την βελτίωση της προσφερόμενης καθαριότητας στις πόλεις της
Λυκόβρυσης Πεύκης.
Για όσους ασχολούνται με την καθαριότητα και για όσους αφορά αυτή ο κανονισμός αυτός αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό για τις υποχρεώσεις
των με κοινό πάντα στόχο έναν καθαρό Δήμο.
Η εφαρμογή ενός κανονισμού καθαριότητας σε έναν Δήμο έχει την έννοια:
1. Να ενημερώσει τους κατοίκους για το πώς ταξινομούνται τα απορρίμματα και ποια είναι η φύση της διαχείρισης τους.
2. Να δεσμεύσει τις υπηρεσίες του Δήμου, τους εργαζόμενους στην καθαριότητα αλλά και τους κατοίκους για την ακρίβεια των
καθηκόντων προκειμένου να τηρηθεί η καθαριότητα.
3. Να αναλύσει και οριοθετήσει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών κατοικίας – καταστημάτων – βιοτεχνιών και
βιομηχανιών- αυτοκινήτων και συνοδών ζώων στον τομέα της καθαριότητας.
4. Να προσδιορίσει δίκαια και αξιόπιστα τα πρόστιμα που αντιστοιχούν σε όσους δεν τηρούν τις υποχρεώσεις απέναντι στο κοινωνικό
σύνολο.
5. Τέλος να καταστήσει σαφές ότι ο κανονισμός αυτός δεν έχει εισπρακτικό χαρακτήρα αλλά φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενεργή
συνείδηση των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος.
6. Θα είμαστε ευτυχείς αν στην πράξη δε χρειαστεί να υπάρξουν πρόστιμα και ο κανονισμός καθαριότητας γίνει κτήμα και συνείδηση
όλων μας.
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν την καθαριότητα του Δήμου και περιγράφει αναλυτικά όλες τις υποχρεώσεις και
τα καθήκοντα των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και τις υποχρεώσεις των κατοίκων και Δημοτών των πόλεων μας απευθύνεται στους
εργαζόμενους στην καθαριότητα όπως οδοκαθαριστές, οδηγούς, συνοδούς απορριμματοφόρων, επικεφαλείς της καθαριότητας, καθώς
επίσης τους διαχειριστές πολυκατοικιών, τους κατοίκους και δημότες τους επαγγελματίες και εργαζόμενους στην πόλη μας.
ΑΡΘΡΟ 1

Ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του κανονισμού αυτού είναι:
α) Η τήρηση της καθαριότητας των πόλεων μας και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
β)Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων στερεών αποβλήτων (συσκευασία- συλλογή- αποκομιδή- ανακύκλωση- διάθεση)
γ) Η γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές γενικές και ειδικές διατάξεις.
O παρών κανονισμός έχει ως στόχο :
α) Την αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμιση του περιβάλλοντος (φυσικού & αστικού)
β) Την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη αυτών των σκοπών,
με βάση το ισχύουν θεσμικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος υπερισχύουν, όταν δεν αντίκειται με τις γενικές διατάξεις της σχετικής
νομοθεσίας, των διατάξεων του υγειονομικού κανονισμού, των αστυνομικών και άλλων ειδικών διατάξεων.
ο

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει στον Δήμαρχο, στους αρμόδιους Αντιδημάρχους
καθαριότητας & πράσινου καθώς και στην Δημοτική Αστυνομία.
Οι κάτοικοι και φορείς των πόλεων, οφείλουν να παρέχουν τη συνδρομή τους για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη επιτέλεση του
έργου των παραπάνω αρχών.

ΑΡΘΡΟ 3

ο

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Απορρίμματα – στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες και τα αντικείμενα στερεάς μορφής ή άλλα που είναι εγκαταλελειμμένα ή που
πρόκειται να εγκαταλειφθούν. Απορρίμματα τα οποία προέρχονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες ή τους φυσικούς κύκλους και
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παράγονται στους χώρους διαβίωσης, εργασιακής παραγωγής, ψυχαγωγίας και εν γένει εντός του αστικού περιβάλλοντος. Αυτά τα
απορρίμματα σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταξινομούνται σε ΑΣΤΙΚΑ, σε ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ σε ΤΟΞΙΚΑΒΛΑΒΕΡΑ απορρίμματα.
ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α) Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη και μη που προέρχονται από κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς
χώρους, επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικότερα από όλους τους χώρους στους οποίους
αναπτύσεται ανθρώπινη δραστηριότητα.
β) Εξωτερικά απορρίμματα είναι τα οποιασδήποτε μορφής και προέλευσης απορρίμματα που βρίσκονται σε δρόμους, πεζοδρόμια,
κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π.
γ) Προϊόντα κηπουρικής προέλευσης (κλαδιά- φύλλα- χόρτα κ.λ.π.)
δ) Επικίνδυνα απορρίμματα, όπως μπαταρίες- φάρμακα- σύριγγες κ.λ.π.
ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α) Υπόλοιπα βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, συνεργείων αυτοκινήτων, υπεραγορών τροφίμων, κέντρων διασκέδασης και
άλλων μονάδων εργασιακής παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών. Τα παραπάνω απορρίμματα διαφέρουν από τα αστικά λόγω του όγκου,
της ποσότητας, της ποιότητας, της ειδικής μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας τους (μέταλλα, ξύλα, χαρτιά, πλαστικά, λάδια
αυτοκινήτων, καμένα μαγειρικά έλαια και λίπη κ.λ.π).
β) Στα ειδικά απορρίμματα συγκαταλέγονται τα υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός εκείνων που προέρχονται από
αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, από παθολογοανατομικά- μικροβιολογικά- αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα ίασης λοιμωδών
νόσων κ.λ.π., τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλίβανους.
γ) Ειδικά απορρίμματα επίσης είναι και τα προϊόντα και υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές
εργασίες.
δ) Στα ειδικά απορρίμματα συμπεριλαμβάνονται και όλα τα απόβλητα που δεν μπορούν να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους και
οχήματα καθώς και όλα τα αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα όπως και τα μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλειμμένα, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
ΤΟΞΙΚΑ ΒΛΑΒΕΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Σαν τέτοια απορρίμματα θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά
φάρμακα, εκρηκτικά υλικά, ραδιενεργά κατάλοιπα κ.λ.π.)
Η αποκομιδή των παραπάνω τοξικών και βλαβερών απορριμμάτων καθώς και η συλλογή και διάθεση, γίνεται με διαφορετικούς από τους
συνηθισμένους τρόπους και μεθόδους αλλά και μεταφορικά μέσα πέραν των συνηθισμένων.

ΆΡΘΡΟ 4

ο

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Με τον όρο διαχείριση απορριμμάτων εννοούμε τη συλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή, την αποθήκευση, την εναπόθεση καθώς και τις
αναγκαίες εργασίες επεξεργασίας τους με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση, την ανάκτηση ή την ανακύκλωση πρώτων υλών.
Συγκεκριμένα εννοούμε:
α) Συλλογή: Είναι ο τρόπος συσκευασίας και προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων έως όπου πραγματοποιηθεί η παραλαβή τους
από τις υπηρεσίες του Δήμου.
β) Διαλογή στην πηγή: Εννοούμε τους τρόπους και τις μεθόδους αρχικής συλλογής υλικών με σκοπό την ανακύκλωση, την
επαναχρησιμοποίηση ή την ανάκτησή τους.
γ) Αποκομιδή: Είναι όλες εκείνες οι εργασίες που αφορούν στην παραλαβή και φόρτωση των απορριμμάτων από τους χώρους
προσωρινής αποθήκευσης στα μέσα μεταφοράς και ακολούθως στους τόπους διάθεσης ή απόρριψης.
δ) Διάθεση ή απόρριψη: Είναι οι εργασίες που γίνονται στο χώρο τελικής εναπόθεσης, οι οποίες έχουν ως στόχο τη διαφύλαξη της
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και οι εργασίες ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και παραγωγής
ενέργειας.
ε)Καθαριότητα εξωτερικών χώρων: Νοούνται όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης απορριμμάτων από τους δρόμους, τις
πλατείες, τους κοινόχρηστους χώρους και εν γένει τα ακάλυπτα οικόπεδα και εκτάσεις.
στ) Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων: Πρόκειται για χώρο απλών ή σύνθετων εγκαταστάσεων και για τον εξοπλισμό υπαίθριων ή
στεγασμένων χώρων για τη μεταφόρτωση απορριμμάτων που αποκομίζονται από όλες τις περιοχές του Δήμου και μεταφέρονται με
κατάλληλα οχήματα και μεθόδους στους τόπους τελικής επεξεργασίας ή στους Χ.Υ.Τ.Α. (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων).
ΆΡΘΡΟ 5

ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Με τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας της πόλης, οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως ακολούθως:
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1)

2)

3)

4)

5)

Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3
του παρόντος κανονισμού γίνεται καθημερινά πλην αργιών βάση προγράμματος που καταρτίζεται από την υπηρεσία καθαριότητας και
γνωστοποιείται στους υπεύθυνους. Οι αποκομιδές αυτών των απορριμμάτων πραγματοποιούνται σε όλες τις περιοχές της πόλης έξι (6)
ημέρες την εβδομάδα και στους κεντρικούς δρόμους επτά (7) ημέρες την εβδομάδα. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά
αυτοκίνητα του Δήμου στο σταθμό μεταφόρτωσης, τον Χ.Υ.Τ.Α. ή όπου αλλού επιλέξει η Δημοτική Αρχή.
Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.1 α,β,γ, του
παρόντος κανονισμού(παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λ.π.).Τα απορρίμματα μπορούν να αποσύρονται μετά
από χρόνο που ορίζεται μέσα σε ένα δεκαήμερο από την ειδοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου ή βάσει κάποιου
ειδικού προγράμματος που μπορεί να εφαρμόζει ο Δήμος για τον σκοπό αυτό.
Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων όπως αυτά αναφέρονται στις παραγράφους του άρθρου 3,
πραγματοποιείται εφόσον ο Δήμος έχει τη δυνατότητα και τη σχετική υποδομή. Η αποκομιδή γίνεται βάσει ειδικού προγράμματος
αποκομιδής και αφού προηγουμένως οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταβάλει το ειδικό τέλος 5 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Το ύψος της
καταβολής του δύναται να αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων γίνεται με όλες εκείνες τις εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και
απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς και πλατείες καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματος
ορίζονται από το πρόγραμμα των υπηρεσιών του Δήμου αναλόγως των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθεσίμων μέσων. Για την
διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών ο Δήμος υποχρεούται στην τοποθέτηση, κατά πυκνά διαστήματα καλαίσθητων καλαθιώναπορριμματοδεκτών ή άλλων ειδικών κάδων που δέχονται τα υπόλοιπα κατανάλωσης, τα μικροαντικείμενα, κ.λ.π.. Η εφαρμογή του
προγράμματος ανακύκλωσης , ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης πρώτων υλών γίνεται με ειδικό όχημα του Δήμου, το οποίο συλλέγει
τα ανακυκλώσιμα υλικά έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και τα εναποθέτει στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.). Ο Δήμος
υποχρεούται με ειδικά φυλλάδια, ανακοινώσεις και διαφημιστικές καταχωρήσεις να γνωστοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα στους
κατοίκους για την ύπαρξη και τη λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης.
Ο Δήμος επίσης οφείλει:
α) να ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης για τα προγράμματα και τα δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, μηχανικώναναρροφητικών σαρώθρων, πλυντηρίων κάδων, διέλευσης οδοκαθαριστών, καθώς και τις προκύπτουσες αλλαγές στις ώρες και στις
ημέρες όλων των παραπάνω λειτουργιών.
β)Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπει το άρθρο 30 παρ.2 του Π.Δ.323/89 Δ.Κ.Κ και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του Ν.2218/94.
γ) να εγγράφει στον προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα κάθε έτους, πίστωση για την αγορά ικανού αριθμού κάδων
απορριμμάτων προς αντικατάσταση των φθαρμένων καθώς και τη συντήρηση των υπαρχόντων, ώστε όλοι οι κάδοι απορριμμάτων του
Δήμου να βρίσκονται σε πολύ καλή λειτουργική κατάσταση και να ανταποκρίνονται στους όρους καλής υγιεινής και στις προδιαγραφές
της Ελληνικής Νομοθεσίας και των Κοινοτικών Διατάξεων.
δ) να απομακρύνει με δικά του μέσα όσους σταθερούς μεταλλικούς ιδιόκτητους κάδους παραμένουν καταλαμβάνοντας δημοτικό χώρο
πεζοδρομίου, αφού ο Δήμος από πολλών ετών εφαρμόζει το σύστημα μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων.
ε) στη λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν απαιτείται λόγω καιρικών ή ιδιαιτέρων συνθηκών.
στ) στην προμήθεια και διάθεση στους εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας των προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας. Οι
δε εργαζόμενοι με τη σειρά τους, οφείλουν να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, να χρησιμοποιούν τα μέσα ατομικής
προστασίας, να τηρούν τις διατάξεις και τους κανονισμούς ασφαλείας και να παρακολουθούν τα κατά περιόδους σχετικά σεμινάρια.
ζ) να γνωστοποιήσει στους κατοίκους τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού όπως προβλέπεται από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 3463/06
(Δ.Κ.Κ.)
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ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
Ο Δήμος δεν υποχρεούται προς το παρόν, λόγω έλλειψης υποδομών και τεχνογνωσίας στη συλλογή και αποκομιδή
απορριμμάτων- αποβλήτων του άρθρου 3 αρ. 1δ και 2δ και όσα χαρακτηρίζονται τοξικά επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές διατάξεις
κυρίως υγειονομικές όπως:
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 απόβλητα προερχόμενα από περιττώματα ζώων ή μετά από χρήση γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κ.λ.π.
στ) Υγρά απόβλητα σε δίκτυα αποχετεύσεων
ζ)Καταλύτες και υγρά από καταλύτες αυτοκινήτων.
ΑΡΘΡΟ 7
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ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του κανονισμού αυτού οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες:
1) Κατοικίες: Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες και υπεύθυνοι για μεν τις οικογένειες, είναι οι δύο
σύζυγοι, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο διαχειριστής.
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2) Καταστήματα: Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι που λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις και κάθε είδος εργαστήρια και
βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων εδώ είναι το πρόσωπο στο όνομα του οποίου ασκείται η επιχειρηματική δραστηριότητα ή ο
διευθυντής των επιχειρήσεων αυτών που χαρακτηρίζονται σαν καταστήματα.
3) Γραφεία : Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα.
Υπεύθυνοι είναι:
α) Για τα γραφεία το προσωπικό ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα.
Β) Για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ ο διαχειριστής
Γ) Για τις ανώνυμες εταιρείες ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό
Δ) Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο προϊστάμενος διοικητικού.
4) Βιομηχανίες: Για τις βιομηχανικές μονάδες καθώς και τις υπεραγορές τροφίμων και κέντρα διασκέδασης, υπεύθυνος θα είναι το
συγκεκριμένο πρόσωπο που ορίζεται εκάστοτε από τη διεύθυνση και γνωστοποιείται στο Δήμο. Σε περίπτωση που δεν οριστεί υπεύθυνος και
δε γνωστοποιηθεί, υπεύθυνος θεωρείται πάντα ο κατά νόμο υπεύθυνος της επιχείρησης.
5) Οικόπεδα : Θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι περιφραγμένοι ή μη και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή νομέας αυτών.
6) Οικοδομές : Ως υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών προσδιορίζονται οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς των ακινήτων. Ως υπεύθυνοι έργων
δημοσίων οργανισμών προσδιορίζονται οι αντίστοιχοι εργολάβοι του έργου.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗ ΟΓΚΩΔΗ
ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
1.Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 7 παρ. 1-2-3 του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται να
γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για τη γειτονιά τους. Τη μέρα διέλευσης του
απορριμματοφόρου οι δημότες οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους
έγκαιρα και προ της διέλευσης του απορριμματοφόρου να έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής που βρίσκεται
πλησιέστερα επί του δρόμου της κατοικίας τους.
Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις που καθορίζονται από το Δήμο.
Κάθε νέα οικοδομή οφείλει πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας να υποδείξει θέση κάδου στην πρόσοψη της.
Οι παλιές οικοδομές οφείλουν να υποδείξουν τέτοια θέση με ευθύνη του διαχειριστή ή με συναίνεση των συνιδιοκτητών.
Η τελική θέση των κάδων καθορίζεται τελικά από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου με τα εξής κριτήρια:
ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ 1(μια) ΕΩΣ 8(οκτώ) ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

1 +1

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 8 (οκτώ) ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

2+2

ΚΑΙ

Για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πολυκαταστήματα θα λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα των παραγομένων απορριμμάτων.
Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπ’ όψη η ποσότητα των παραγόμενων απορριμμάτων, η εξασφάλιση της εισόδου γκαράζ, της ορατότητας
και της ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων.
Ο Δήμος είναι ο μόνος αρμόδιος για την μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως , (μόνιμης ή προσωρινής)των κάδων. Σε περίπτωση μεταφοράς
δημοτικού κάδου από θέση που έχει επιλέξει ο Δήμος, χωρίς την έγκρισή της θα επιβάλεται πρόστιμο 100,00€.
1.
Για τους λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και την δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω
από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής και ανακύκλωσης.
2.
Για όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν την διάταξη αυτή , ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 50,00ευρώ.Επίσης δεν
επιτρέπεται η τοποθέτηση σάκων απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμα τους στα δέντρα τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού.
Στους παραβάτες της διάταξης αυτής ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο επίσης 50 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.
3.
Όταν για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και παρά τη θέληση της Δημοτικής αρχής (απεργία) η παραλαβή των απορριμμάτων είναι
αδύνατη για μικρό διάστημα και όχι μεγαλύτερο των δέκα ημερών ο Δήμος θα ενημερώνει σχετικά τους δημότες με γραπτή ή προφορική
ανακοίνωση.
4.
Μετά την ενημέρωση αυτή τα σκουπίδια δε θα πρέπει να βγαίνουν στους δρόμους.
5.
Απαγορεύεται η ρύπανση των κάδων ανακύκλωσης με οποιαδήποτε απορρίμματα
6.
εκτός ανακυκλώσιμων. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 100,00€
7.
Για λόγους ασφαλείας απαγορεύονται να τοποθετούνται μέσα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής μπάζα, μεταλλικά αντικείμενα,
κλαδιά, προϊόντα κηπουρικών εργασιών, επικίνδυνα απορρίμματα όπως μπαταρίες, σύριγγες. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο
100€.
8.
Σε όσους σταθμεύουν τα οχήματά τους μπροστά στους κάδους απορριμμάτων με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η αποκομιδή των
απορριμμάτων, θα επιβάλεται πρόστιμο 50€.
9.
Σε όσους προκαλούν φθορές ή ρύπανση με αναγραφή συνθημάτων, (επικόλληση διαφημιστικού υλικού κτλ.) στους κάδους, θα
επιβάλετε πρόστιμο για μεν τις φθορές 150€ για δε τις ρυπάνσεις 50€.
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Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από το Δήμο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον
υπεύθυνο της υπηρεσίας καθαριότητας και το Γραφείο Δημότη.
Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:
1. Να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο από πριν , αλλά μόνο το πρωινό της ημέρας που τους ανακοινώθηκε ότι θα
περάσει το ειδικό απορριμματοφόρο και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων.
Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα εφαρμόζεται η καταβολή σχετικού τέλους. Επιπλέον δε, θα
καταβάλλεται και πρόστιμο ύψους 200 €.
2. Ειδικότερα για καταστήματα, γραφεία κ.λ.π. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που
τοποθετούν για αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λ.π.) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια περίδεσης,
πίεσης κ.λ.π.
Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο 100 €.
3. Ειδικά για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών: φύλλα ξερά, άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.λ.π. συσκευάζονται σε
ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους, όπως τα οικιακά απορρίμματα και τοποθετούνται μέσα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής. Σε
περίπτωση απορρίψεως επί του πεζοδρομίου (χύμα) ο Δήμος επιβάλλει στον υπεύθυνο πρόστιμο 100 €.
Τα υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαριά κ.λ.π. συσκευάζονται σε ελαφρά δέματα, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα για την εύκολη
φόρτωσή τους. Δε βγαίνουν στο πεζοδρόμιο και ισχύουν όσα αναφέραμε στο προηγούμενο εδάφιο.
Υπόλοιπα χώματος, κοπροχώματος κ.λ.π. απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους ή με δικά τους μέσα ή με ειδικό τέλος 20 ευρώ
το κυβικό μέτρο από τις υπηρεσίες του Δήμου.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
1.
Στην περίπτωση που ο Δήμος διαθέτει την υποδομή να έχει τη δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων από
βιομηχανική, βιοτεχνική και άλλες δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2α του παρόντος κανονισμού, περισυλλέγει τα
απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν υποχρέωση:
α) Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής όπως καθορίζεται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
β) Επιπλέον τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 9
παρ. 1.
2.
Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων που
περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 2α, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εντός δύο ημερών. Μετά την ειδοποίηση αυτή οι υπεύθυνοι των
βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.λ.π. υποχρεούται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης,
υποχρεούται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα βγάζουν στο
δρόμο ή στο πεζοδρόμιο.
Στους παραπάνω παραβάτες θα επιβάλλονται κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 9 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού.
3.
Ειδικά για τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2δ του παρόντος κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή
υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κ.λ.π.) μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του
υπεύθυνου εργασιών στους χώρους υποδοχής μπαζών ή χωματερές. Στην περίπτωση που τοποθετηθούν επί του πεζοδρομίου και
εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών, θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην
καταβολή σχετικού τέλους, καθώς επίσης και προστίμου ύψους 80 € έως 150€ ,σύμφωνα με τον όγκο τους και ειδικά ανάλογα με το μέγεθος
της ρύπανσης και τις ημέρες παραμονής τους επί του πεζοδρομίου.
Στην περίπτωση που αυτά επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, ρέματα, χείμαρρους, χάνδακες, πάρκα, άλση, δρόμους,
γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις
ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο που κυμαίνεται από
150 έως 300 € ανά κυβικό μέτρο, ανάλογα με τον όγκο των απορριπτομένων αδρανών και τη σοβαρότητα της ρύπανσης, σε περίπτωση δε
επανάληψης, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει στο δεκαπλάσιο του επιβληθέντος προηγούμενα.
4.
Ειδικά για τα απορρίμματα που προέρχονται από την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, ανακαινίσεων, εξωραϊσμούς κήπων κ.λ.π., ο
Δήμος μπορεί να προβαίνει στην αποκομιδή , μεταφορά και διάθεση των υλικών που προέρχονται από τις παραπάνω εργασίες, μετά από
ειδοποίηση προς την υπηρεσία καθαριότητας και αφού οι ενδιαφερόμενοι τα τοποθετήσουν σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους και
καταβάλλουν 1€ ανα σάκο, οι σάκοι δε θα υπερβαίνουν τους 40 (σαράντα).
ΑΡΘΡΟ 11

ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3 συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους της
κατηγορίας αυτής, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της
αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μη τα τοποθετούν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 9 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 12

ο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εντός των ορίων του Δήμου απαγορεύονται:
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α) Η ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων εναπόθεσης, έκθεσης, διάλυσης και αγοραπωλησία αχρήστων και εγκαταλελειμμένων
(οχημάτων, μηχανημάτων, βαρελιών) καθώς και οποιονδήποτε άλλων μεταλλικών ή μη αντικειμένων ή συσκευών οικιακής χρήσης όπως
(θερμοσίφωνες, ψυγεία, θερμάστρες πετρελαίου κ.λ.π.) ακόμη και στους ιδιόκτητους χώρους.
β) Η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων που εκπέμπουν, παράγουν ή αφήνουν κατάλοιπα προϊόντα και απόβλητα που χαρακτηρίζονται
ως τοξικά και επικίνδυνα από τις Ελληνικές και Κοινοτικές διατάξεις και νόμους.
γ) Οι εργασίες κάθε φύσεως που εκτελούνται από δημόσιους οργανισμούς ή εργολάβους σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς την προηγούμενη
άδεια του Δήμου.
δ) Η διαμόρφωση χώρων και χωματερών οποιασδήποτε μορφής.
ε) Η καύση οποιαδήποτε μορφής απορριμμάτων σε ανοιχτούς ακόμη και σε ιδιόκτητους χώρους.
στ ) Η ρίψη και εναπόθεση οποιουδήποτε απορρίμματος στερεού ή ρευστού, σε κοινόχρηστους χώρους, σε ρέματα, σε ρυάκια, σε δάση,
στους συλλεκτήρες ομβρίων κ.α.
Στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου αυτού ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο που κυμαίνεται από 100 έως 2.000 €.
ΑΡΘΡΟ 13

ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ
Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενος καθ’ οδόν άχρηστων αντικειμένων (χαρτιά-πακέτα- υπόλοιπα μικροσυσκευασίας τροφίμων ή
αντικειμένων ατομικής χρήσης) δεν επιτρέπεται.
Το ίδιο ισχύει και για τους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.)
από οδηγούς αυτοκινήτων (τασάκια αυτοκινήτων κ.λ..π.), περιπατητές, θαμώνες, δημότες , κ.λ.π. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να
ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων.Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται
πρόστιμο 20€.
ΑΡΘΡΟ 14

ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Καταστήματα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων από την κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αναψυκτικά,
πρόχειρα φαγητά κ.λ.π.)οφείλουν να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έμπροσθεν χώρο και
περίγυρο.
Στους παραβάτες μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 100 - 150 €.

ΑΡΘΡΟ 15

ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κατόπιν αδείας δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία,
εστιατόρια και συναφή, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα και με την τοποθέτηση καλαίσθητων
δοχείων ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου.
Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 100 €. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά, ο
Δήμος έχει δικαίωμα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά.
ΑΡΘΡΟ 16

ο

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα μέχρι Σάββατο. Το ωράριο λειτουργίας τους καθορίζεται από 07:00 μέχρι 15:00. Απαγορεύεται η
είσοδος σε κάθε όχημα πριν από τις 06:00 και μετά τις 08:00. Οι ώρες εκφόρτωσης εμπορευμάτων και προετοιμασία πωλήσεως ορίζονται από
06:00 μέχρι 08:00. Απαγορεύεται η εκφόρτωση του από την προηγούμενη μέρα. Οι πωλητές των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στο Δήμο
οφείλουν να διατηρούν τον χώρο εργασίας τους πάντοτε καθαρό και να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους που
θα παραλαμβάνουν τα συνεργεία του Δήμου από τον κατάλληλο χώρο που τους έχει υποδειχθεί.
Στους παραβάτες αυτής της διάταξης ο Δήμος επιβάλει πρόστιμο 50 ευρώ. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο
Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της αδείας συμμετοχής του στην λαϊκή για ορισμένο χρονικό διάστημα ή και οριστικά.
Για την αποφυγή ρύπανσης, κυκλοφοριακής συμφόρησης, τροχαίων ατυχημάτων, απαγορεύεται η στάθμευση πλανοδίων εμπόρων σε δρόμους
– πεζοδρόμια πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, εκτός εκείνων που ο Δήμος έχει επιτρέψει με δική του άδεια καθώς και η
εκφόρτωση των προϊόντων από τις προηγούμενες ημέρες.
ΑΡΘΡΟ 17

ο

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κ.λ.π. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή
ρύπανση από το διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον.
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Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαξη των
παραπάνω υλικών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται και τα μέσα προστασίας που πρέπει να πάρει ο αιτών ώστε να αποτρέπεται κάθε
κίνδυνος διασκορπισμού τους. Αν όμως από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων, προκληθεί ρύπανση των
κοινοχρήστων χώρων, τότε ο Δήμος πέραν των προβλεπομένων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλει και πρόστιμο κατά των
υπευθύνων που μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 200 € ανάλογα με τη σοβαρότητα της ρύπανσης.

ΑΡΘΡΟ 18

ο

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ Ή ΜΗ)
Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των
υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων οφείλουν
να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη όταν και αυτά προέρχονται από τρίτους.
Προς τούτο οφείλουν να περιφράσσουν τα οικόπεδα τους (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα
και αποψίλωση.
Τέλος, αν οι υπεύθυνοι αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις (Δημοτική Αστυνομία), ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει
καθαρίζοντας το οικόπεδο, και καταλογίζοντας έξοδα 0,50 ανά τετραγωνικό μέτρο και πρόστιμο που μπορεί να κυμαίνεται από 150 έως 500 €
στους υπεύθυνους με βάση τη σχετική έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 19

ο

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά. Τα
απορρίμματα οιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το
πέρας κάθε εργασίας. Στην περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται στον
υπεύθυνο του καταστήματος με βάση τη σχετική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας(Δημοτική Αστυνομία). Σε όσους δεν συμμορφώνονται με
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο 100 €.
Ειδικότερα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα (υγρού φορτίου- μπετόν κ.λ.π.) πρέπει να προστατεύουν από τη ρύπανση
τόσο τους κοινόχρηστους χώρους του δήμου όσο και τους ιδιωτικούς (στεγασμένους ή μη). Για όσους δε συμμορφώνονται με τις πάνω
διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 600 €.
ΑΡΘΡΟ 20

ο

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π.
Για όλα τα οχήματα γενικά τροχόσπιτα και μηχανήματα γενικώς όπως και μέρη αυτών τα οποία εγκαταλείπονται σε δημόσιους, δημοτικούς,
κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για μεγαλύτερο διάστημα των 45 ημερών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ 116/04(ΦΕΚ 81Α και
την ΚΥΑ 105136/17-6-04 (ΦΕΚ 907Β/17-6-04). Υπεύθυνη για την εφαρμογή είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος –Καθαριότητας επικουρούμενη από
την Δημοτική Αστυνομία και τις υπηρεσίες Ασφαλείας της Ελλάς. Η διαδικασία συλλογής των εγκαταλλειμένων οχημάτων περιγράφεται στο
Α
Άρθρο 9 του Π.Δ116/4.(ΦΕΚ 81 /5-3-04) Τα παραπάνω οχήματα αποδίδονται στους δικαιούχους, εφόσον αν τα αναζητήσουν εντός 10 ημερών
από την ημέρα περισυλλογής, εφόσον από τον ιδιοκτήτη καταβληθούν τα έξοδα απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Όταν παρέλθει άπρακτη η
παραπάνω προθεσμία, τα προαναφερόμενα μηχανήματα κατάσχονται και μεταφέρονται στις αποθήκες του ΟΔΔΥ.
Σε περίπτωση που δε βρεθεί ο ιδιοκτήτης και έχει εξαντληθεί το χρονικό περιθώριο του ενός (1) μηνός , το αυτοκίνητο ή μηχάνημα ή σκάφος ή
όχημα ή τροχόσπιτο κ.λ.π. καθώς και μέρη αυτών θεωρούνται εγκαταλειμμένα και με ευθύνη του Δήμου μεταφέρονται σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο, όπου γίνεται πρωτόκολλο παραλαβής που αναφέρει ακριβώς την κατάσταση του μηχανήματος.
Πρόσθετα και μετά παρέλευση 45ημερών τα εν λόγω μηχανήματα κατάσχονται και εκτίθενται σε πλειστηριασμό κατά τις οικείες περί
αναγκαστικής εκτέλεσης διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή μεταφέρονται στις αποθήκες του ΟΔΔΥ.
ΑΡΘΡΟ 21

ο

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Με τη βεβαίωση από τα αστυνομικά όργανα του Δήμου των παραβάσεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί υπαίθριου εμπορίου και
των αποφάσεων που ρυθμίζουν αυτό, οι παραβάτες οφείλουν να απομακρύνουν τα είδη που διαθέτουν προς πώληση και τα μέσα που
χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό.
Σε περίπτωση που οι παραβάτες αρνούνται να συμμορφωθούν με τα ανωτέρω, τα αρμόδια όργανα(Δημοτική Αστυνομία) μεριμνούν για τη
μεταφορά των εν λόγω ειδών και μέσων για φύλαξη στις αποθήκες του Δήμου.
Σύμφωνα με το νόμο 3982/2011 άρθρο 74 παρ.11 τα παραπάνω είδη αποδίδονται στους δικαιούχους, εφόσον καταβληθούν εντός δέκα (10)
ημερών οι δαπάνες φύλαξης και μεταφοράς και προστίμου. Όταν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τα εν λόγω είδη κατάσχονται και
εκπλειστηριάζονται κατά τις οικείες περί αναγκαστικής εκτέλεσης διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
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ΑΡΘΡΟ 22

ο

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1)

Απαγορεύεται ο σταυλισμός μεγάλων ή μικρών ζώων πέραν των τριών, σύμφωνα με τις υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις.

Οι συνοδοί σκύλων είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν ώστε τα ζώα τους να μη λερώνουν τους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους .
Επίσης, τα ζώα τους δεν επιτρέπεται να εισέρχονται σε πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικούς και λοιπούς ελεύθερους και κοινόχρηστους
χώρους. Οι συνοδοί σκύλων οφείλουν να έχουν μαζί τους το κατάλληλο σακουλάκι για την αποκομιδή των ακαθαρσιών, φίμωτρο στον σκύλο
αν είναι επιθετικός και να το συγκροτούν με λουρί μέχρι 2 μέτρων .
Στους παραβάτες συνοδούς ή ιδιοκτήτες σκύλων αυτής της παραγράφου επιβάλλεται πρόστιμο 30 €
Η διενέργεια διαφημίσεων υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Στους μη
συμμορφούμενους επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.9 του Ν. 1828/1989 πρόστιμο κατά περίπτωση ως εξής και σε
περίπτωση υποτροπής μέχρι 10πλάσιο:
α) Επικόλληση αφισών και διαφημιστικών εντύπων στους κάδους απορριμμάτων, κολώνες φωτισμού και γενικά στους χώρους όπου
απαγορεύεται η αφισοκόλληση. Πρόστιμο που κυμαίνεται από 300 € έως 500 €.
β) Αυθαίρετη τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους. Πρόστιμο 1.000 € ανά πλαίσιο και τα έξοδα
αποξήλωσης ή αποκαθήλωσής τους.
γ) Αυθαίρετη ρίψη φέιγ- βολάν και διαφημιστικών εντύπων πρόστιμο 300 € ανά περίπτωση.
δ) Διαφημιστικά αυτοκόλλητα επικαλούμενα επί των καταστημάτων, των πεζοδρομίων, πλατειών, στύλων, κάδων απορριμμάτων κ.λ.π..
πρόστιμο 500 € ανά περίπτωση.
ε) Διαφημιστικές πινακίδες αναρτώμενες σε στύλους, υποσταθμούς κοινής ωφέλειας και σε σηματοδότες. Πρόστιμο 400 € ανά πινακίδα κατά
περίπτωση.
στ) Πινακίδες επί των οδών και πεζοδρομίων πρόστιμο 400 € ανά πινακίδα για κάθε περίπτωση και τα έξοδα αποξήλωσης και μεταφοράς.
ζ)Για αυθαίρετη ανάρτηση κάθε διαφημιστικού αεροπανώ, επιβάλλεται πρόστιμο 300 €.
η) Για αυθαίρετες διαφημίσεις γραμμένες σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους επιβάλλεται πρόστιμο 300,00 €.
2)
Απαγορεύεται η κοπή οποιουδήποτε δένδρου που βρίσκεται σε δημοτικό ή δημόσιο χώρο χωρίς την απαραίτητη άδεια του ΕΠΑΕ ή
Δασαρχείου (ΕΠΑΕ για κλάδεμα και κοπή Δασαρχείου). Προς τούτο οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συνεννοούνται με το Γραφείο Δημότη με
σκοπό την προώθηση του αιτήματός τους στη ΕΠΑΕ ή Δασαρχείο, προκειμένου να γίνει αυτοψία για τη λήψη σχετικής άδειας- έγκρισης.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 € ανά δένδρο και υποχρεούνται στην προμήθεια νέων δένδρων της ίδιας συνομοταξίας, προς
αντικατάσταση των κομμένων. Επίσης η κατά οποιοδήποτε τρόπο καταστροφή πρασίνου σε πλατείες, άλση, παιδικές χαρές, σχολεία και
γενικά σε κοινόχρηστους χώρους, επιβάλλει στον παραβάτη πρόστιμο 1.000,00 € και τα έξοδα αποκατάστασης.
3)
Η ρύπανση των πεζοδρομίων ,του δρόμου και των άλλων κοινοχρήστων χώρων από την εναπόθεση ή απόρριψη υγρών ρυπογόνων
ουσιών (βρώμικα έλαια, λιπαρά οξέα, σάπωνες, ορυκτέλαια κ.α.) ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, υποχρεώνει τους παραβάτες σε καταβολή
αποζημίωσης σε όποιον υποστεί βλάβη εξ’ αυτού του λόγου και επιβολή από το Δήμο προστίμου από 400€ ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης
και σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου(Δημοτική Αστυνομία).
4)
Η με οποιονδήποτε τρόπο καταστροφή των οργάνων παιδικών χαρών επισύρει πρόστιμο από 150,00 € έως 1.000,00 € ανάλογα με
το μέγεθος της καταστροφής και τη σχετική έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου(Τεχνική Υπηρεσία).
5)
Η με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση δια ελαιοχρωμάτων ή άλλου είδους καταστροφή μνημείων ή αγαλμάτων επισύρει πρόστιμο
από 1.500,00 € έως 5.000,00 € ανάλογα με το μέγεθος της ρύπανσης ή της καταστροφής, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της αρμόδιας
Υπηρεσίας του Δήμου(Υπηρεσία Καθαριότητας).
ΑΡΘΡΟ 23

ο

Τα πρόστιμα που προβλέπονται αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο παραβάτης μπορεί αν επιθυμεί να εμφανιστεί
εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα βεβαίωσης της παράβασης στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να εκθέσει γραπτώς τις αντιρρήσεις
του.
Οι αντιρρήσεις κρίνονται από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Αν οι αντιρρήσεις του κριθούν βάσιμες, διαγράφονται τα πρόστιμα, σε αντίθετη
περίπτωση είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το διοικητικό πρόστιμο στο ταμείο του Δήμου.
Υπεύθυνος για την επιβολή των προβλεπόμενων από τον παρόντα κανονισμό προστίμων είναι ο Δήμαρχος. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος μπορεί
λόγω καιρικών συνθηκών να αναπροσαρμόζει το ωράριο των υπαλλήλων καθαριότητας.
ΑΡΘΡΟ 24

Ο

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει τρεις (3) μήνες αργότερα από την ημερομηνία επιστροφής του επικυρωμένου από την Περιφέρεια
αντιγράφου του .Επιτρέπεται η εν όλω ή εν μέρει συμπλήρωση του παρόντος Κανονισμού κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Δημοτικού
Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 25

ο

Ο παρών κανονισμός, κατόπιν της επικύρωσης του και μέχρι της εν μέρει ή εν όλω συμπλήρωσης , τροποποίησης ή ακόμα και αναθεώρησης του,
θα παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένος σε χώρο του Δημοτικού Καταστήματος που είναι προσιτός στο κοινό.
Σε ειδική, επίσης προσιτή προς το κοινό, θέση του Δημοτικού καταστήματος θα βρίσκεται μονίμως ικανός αριθμός φωτοαντιγράφων του
παρόντος κανονισμού, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να δύναται να τον προμηθευτεί.
Παρακαλώ το Δ.Σ. όπως αποφασίσει σχετικά.
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ΑΔΑ: Β4Θ1ΩΛΔ-5ΒΕ
Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 14/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης που αφορά την «Έγκριση σχεδίου
κανονισμού καθαριότητας Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης» ως έχει.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 175/2012.
Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως παρακάτω:
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ.

Τα μέλη
Ο Γραμματέας

Γιαννόπουλος Νικόλαος
Λαζάνης Γεώργιος
Τσελέντας Αντώνιος
Αβραμίδου Αναστασία

Μαυρίδης Αναστάσιος

Πανταζής Παναγιώτης

Πεύκη 11/09/2012

Ποριώτου Γεωργία
Μαμαλάκη Μαριάννα
Μαρκουλάκης Μιχάλης
Μονεμβασιώτης Σταύρος
Κυριακίδης Άρης
Ζαφειρόπουλος Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Ελευθέριος
Μπόλλας Παναγιώτης
Ασβεστάς Παναγιώτης
Παπαδημούλη-Βατσακλή Ευανθία
Κανέλλος Παναγιώτης
Νικολιδάκης Κων/νος
Νικολαροπούλου Βασιλική
Βαλσαμά Ευαγγελία
Γώγου Μαρία
Κυδωνάκης Μιχάλης
Μπελεχρής Προκόπης
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