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Α Ρ Θ Ρ Ο 29: Προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης και συμμετοχή των
πολιτών.
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ΑΡΘΡΟ 1
Εισαγωγικά- Αρχές
Ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Τρίπολης, τον οποίο προτείνουμε για
θεσμοθέτηση, διαμορφώθηκε, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, το υφιστάμενο διοικητικό πλαίσιο, την δοκιμασμένη
τεχνογνωσία και πρακτική ,και τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Τρίπολης
Η Υπηρεσία Καθαριότητας ως σύνολο αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά πρέπει να
συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις για να διατηρήσουμε την πόλη καθαρή, να δώσουμε
στην Τρίπολη την εικόνα που δικαιούται και που όλοι επιθυμούμε. Το σημαντικότερο
βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι βεβαίως μια καλά οργανωμένη και πλήρως
εξοπλισμένη υπηρεσία καθαριότητας. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή των Δημοτών στην
προσπάθεια, στη βάση ενός πλαισίου αρχών που θα καθορίζει τους όρους αυτής της
συνεργασίας. Αυτό επιχειρεί ο παρών κανονισμός.
Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά
που αποκτώνται με τη συνεχή συνεργασία του Δήμου και των δημοτών με
προκαθορισμένο και διακριτό πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων Η προστασία του
περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς των Ο.Τ.Α. οι
οποίοι σύµφωνα µε το αρ. 102 του Συντάγµατος είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των
τοπικών υποθέσεων. Η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριµµάτων αποτελεί µία
από τις πρωταρχικές και σηµαντικότερες αρµοδιότητες του ∆ήµου (άρθρο 75
Ν.3463/2006). Επιδίωξη είναι µέσα από τις προσφερόµενες υπηρεσίες καθαριότητας να
εφαρµοστεί ο παρόν κανονισµός µε ειδικότερους σκοπούς:
· την καθαριότητα της πόλης,
· την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
· τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας,
· την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων,
· την ανάδειξη των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων των πόλεων και των οικισμών
του «Καλλικρατικού» Δήμου Τρίπολης,
· την αναβάθµιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αρχαιολογικού και
τουριστικού ενδιαφέροντος ,
· την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εµπορικών περιοχών
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· την ενίσχυση εναλλακτικών µορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων µε µεθόδους που
δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον,
· την ενίσχυση νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων και
· την ενεργό συµµετοχή των δηµοτών
Τελικός στόχος, η δραστική βελτίωση της καθαριότητας και της εικόνας της περιοχής
«Καλλικρατικού» Δήμου Τρίπολης.
ΑΡΧΕΣ
Ο κανονισµός και η πολιτική συνεργασίας του ∆ήµου µε τους δηµότες, τους κατοίκους
και τους εν γένει χρήστες των υπηρεσιών Καθαριότητας, διέπεται από τις εξής βασικές
αρχές:
 Το φυσικό περιβάλλον είναι µέγιστο αγαθό, που χρήζει συνεχούς φροντίδας και
προστατεύεται από την κείµενη νοµοθεσία και τον παρόντα κανονισµό.
 Η ποιότητα ζωής, η δηµόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων της πόλης, η
προστασία των πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν
δικαίωµα των πολιτών και υποχρέωση της Κεντρικής ∆ιοίκησης και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
 Η κάθε είδους ρύπανση της ατµόσφαιρας αποτελεί παράγοντα που απειλεί τη
δηµόσια υγεία, υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, τη διατήρηση των
µνηµείων και του φυσικού κάλους.
 Η παραγωγή αποβλήτων αποτελεί µορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγµατική ή εν
δυνάµει σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει µε κάθε µέσο να περιορίζεται στο
ελάχιστο δυνατό.
 Η πρόληψη και η µείωση παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική µείωση), καθώς και η
µείωση της περιεκτικότητας σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση), µπορούν να
συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών
δηµόσιας υγιεινής.
 Η αξιοποίηση (µε την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και
της εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και σε ορισμένες ειδικές
περιπτώσεις, της ανάκτησης ενέργειας) των υλικών από τα απόβλητα, περιορίζει την
σπατάλη ενεργειακών πόρων.
 Οι εναλλακτικές και περιβαλλοντικά ορθές µέθοδοι διαχείρισης των απορριµµάτων
συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
 Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές. Οι πολίτες και οι κάθε είδους
χρήστες των υπηρεσιών συµµετέχουν, µε αντικειμενικά κριτήρια, ανάλογα µε τις
δυνάµεις τους και την συµβολή τους στη διαµόρφωση του αντικειµένου της
Καθαριότητας. Βασική προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών αποτελεί
η ενημέρωσή τους σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση
αξιοποιήσιμων υλικών (ανακύκλωση) από τα απόβλητα.
 Οι παραγωγοί των προϊόντων καθώς και οι βιοµηχανίες, οι βιοτεχνίες και οι έµποροι,
πρέπει να λαµβάνουν µέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την παραγωγή, χρήση
και διάθεση συσκευασιών που είναι συμβατές για ανάκτηση υλικών ή/και
επαναχρησιµοποίηση.
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Η ενεργός συµµετοχή των δηµοτών, κατοίκων και επισκεπτών της πόλης στα
προγράµµατα ανακύκλωσης και εθελοντισµού και η τήρηση των διατάξεων του
παρόντος κανονισµού.
Ο ρυπαίνων τιµωρείται µε διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 2
Υπόχρεοι για την τήρηση και την εφαρμογή του κανονισμού είναι:
α) για την εφαρμογή:
Η Δημοτική Αρχή με τις υπηρεσίες και τους αρμόδιους υπαλλήλους της
Τα κρατικά υγειονομικά όργανα.
Τα αστυνομικά όργανα κι οποιοδήποτε άλλο, κατά νόμο αρμόδιο κι εντεταλμένο
όργανο.
β) για την τήρηση:
Η Δημοτική Αρχή με τις υπηρεσίες και τις υποδομές της.
Όλοι οι κάτοικοι του Δήμου, καθώς και οι επισκέπτες.
Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία, σωματεία, σύλλογοι και κάθε άλλος φορέας.
Οι ιδιοκτήτες και μισθωτές επιχειρήσεων και καταστημάτων.
Οι ιδιοκτήτες και μισθωτές οικοπέδων και οικοδομών.
ΑΡΘΡΟ 3
Προσδιορισμός και ταξινόμηση απορριμμάτων
Απορρίμματα - στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, κύρια στερεάς
μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και
παράγονται στο αστικό περιβάλλον (χώροι διαβίωσης, εργασίας, ψυχαγωγίας κ.α.).
Τα απορρίμματα ταξινομούνται σε:
ΑΣΤΙΚΑ και ΕΙΔΙΚΑ.
1. Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α) Εσωτερικά απορρίμματα, μη ογκώδη που προέρχονται από οικίες, καταστήματα,
γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους και γενικά χώρους,
όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.
β) Ογκώδη αστικά απορρίµµατα, όπως παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές,
στρώµατα κ.λ.π.
γ) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε χρήσης και προέλευσης, που κείνται σε
οδούς, κοινόχρηστους χώρους, οικόπεδα κ.τ.λ.
δ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα κ.τ.λ.).
ε) Επικίνδυνα απορρίμματα που προέρχονται από τις κατοικίες κλπ εσωτερικούς χώρους
όπως φορητές μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κ.τ.λ. που χρήζουν ειδικής διαχείρισης.
2. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α) Στερεά απόβλητα που προέρχονται από την παραγωγική δραστηριότητα βιομηχανιών,
βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο,
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χαρτί, πλαστικά κ.τ.λ.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας και
ποιότητας.
β) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές
εργασίες.
γ) Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικά ή μέρη τους άχρηστα και
Εγκαταλελλειμένα, χρησιμοποιημένες μπαταρίες (συσσωρευτές) αυτοκινήτων –
βιομηχανίας, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και λιπαντικά έλαια καθώς και οι
συσκευασίες τους, χρησιμοποιημένα τηγανέλαια, χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων,
χρησιμοποιημένα κελύφη μελανιών εκτυπωτών κλπ ανάλογα απορρίμματα.
δ) Ζωικά υποπροϊόντα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα σφαγείων,
πτηνοσφαγείων, εργαστηρίων κοπής κρέατος, αλλαντοποιείων, κρεοπωλείων και
ιχθυοπωλείων.
ε) Απορρίμματα σκύλων κλπ ζώων συντροφιάς.
στ) Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα από τις υγειονομικές μονάδες της πόλης τα οποία
απαιτούν ειδική αντιμετώπιση, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
ζ) Λοιπά τοξικά - επικίνδυνα απόβλητα όπου συμπεριλαμβάνονται όλα, όσα περιέχουν
ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και δεν
συμπεριλαμβάνονται στα τοξικά και επικίνδυνα των παραπάνω κατηγοριών (γεωργικά
φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.τ.λ.).
Η ανεξέλεγκτη παραμονή και η αποθήκευση τοξικών - επικίνδυνων αποβλήτων
απαγορεύεται στο Δήμο Τρίπολης..
3. Διαχωρισμός απορριμμάτων και εναπόθεση στους κατάλληλους κάδους
α) Μπλέ κάδος
Μπαίνουν όλες οι συσκευασίες:
Συσκευασίες από Αλουμίνιο (π.χ αναψυκτικά, μπύρες κ.α).
Συσκευασίες από Λευκοσίδερο (π.χ κουτιά από γάλα εβαπορέ, τόνο, τοματοπολτό,
ζωοτροφές κ.α).
Καρφιά, κλειδιά λουκέτα.
Συσκευασίες από Πλαστικό (π.χ μπουκάλια και δοχεία για νερό, αναψυκτικά, γιαούρτι,
βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα,
οδοντόκρεμες, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες, πλαστικά τελάρα, φιλμ περιτυλίγματος
κ.α).
Πλαστικά μιας χρήσης –γλάστρες
Συσκευασίες από Χαρτί -Χαρτόνι (π.χ χαρτοκιβώτια, χαρτοσακούλες κ.α).
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Εφημερίδες, περιοδικά.
α1) Καμπάνες
Συσκευασίες από γυαλί (π.χ μπουκάλια και βαζάκια από χυμούς, τρόφιμα, αναψυκτικά,
αλκοολούχα ποτά κ.α).
β) Πράσινος- Μαύρος κάδος
Μπαίνουν τα οργανικά απόβλητα και ότι δεν ανακυκλώνεται.
Μεταλλικά αντικείμενα που δεν είναι συσκευασίες.
Πλαστικά αντικείμενα (π.χ. βούρτσες, πινακίδες κ.α.)
Κούκλες, παιγνίδια, μπάλες .
Δισκάκια CD/DVD, βιντεοκασέτες.
Σπασμένα πιάτα και ποτήρια.
Υφάσματα και υποδήματα (π.χ ενδύματα, παπούτσια κ.α).
Αφρολέξ.
Λαστιχένια γάντια.
Δερμάτινα αντικείμενα.
Ξύλινα μικροαντικείμενα (π.χ κορνίζες, καλαμάκια, φελλοί κ.α).
Μονωτικές ταινίες και σελοτέιπ.
Κεριά.
Στυλό και τηλεκάρτες.
Πλαστικοποιημένο χαρτί (π.χ φωτογραφίες, ντοσιέ, αυτοκόλλητα κ.α).
Καρφιά, κλειδιά, λουκέτα.
γ)Καφέ κάδος όπου υπάρχει
Μπαίνουν όλα τα οργανικά απόβλητα:
Φλούδες και άλλα υπολείμματα φρούτων και λαχανικών.
Υπολείμματα τροφών (π.χ κρέας, ψάρι, γαλακτοκομικά κ.α).
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Υπολείμματα καφέ και τσαγιού.
Αλλοιωμένα και ληγμένα τρόφιμα (χωρίς τις συσκευασίες τους).
Αλλοιωμένα φρούτα και λαχανικά.
Χαρτοπετσέτες και χαρτί κουζίνας (και τα ρολά).
Χαρτί υγείας, πάνες, βαμβάκι.
Τσόφλια αυγών.
Στάχτες από τζάκια.
Μικρά υπολείμματα κήπου (π.χ. φύλλα κ.α).
ΑΡΘΡΟ 4
Υποχρεώσεις του Δήμου
Με βάση τον παρόντα Κανονισµό οι υποχρεώσεις του ∆ήµου καθορίζονται ως εξής:
1.
Οργάνωση και επίβλεψη της συλλογής, αποκοµιδής, µεταφοράς και διάθεσης των
οικιακών και µη ογκωδών αστικών απορριµµάτων του ∆ήµου έτσι όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ 1. (α,β,γ,δ,ε) του παρόντος Κανονισµού. Η περισυλλογή
– αποκοµιδή γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε περιοχής του ∆ήµου, µε πρόγραµµα
που καταρτίζει η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
του ∆ήµου. Τα απορρίµµατα µεταφέρονται µε ειδικά μέσα του ∆ήµου στο χώρο
διαλογής και διάθεσης απορριμμάτων ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.
2.
Η αποκοµιδή και µεταφορά των ογκωδών αστικών στερεών αποβλήτων, έτσι
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ1.β του παρόντος κανονισµού (παλαιά
έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώµατα κ.λ.π.), πραγµατοποιείται εντός δύο
εργασίμων ηµερών από την ειδοποίηση που γίνεται από τον ενδιαφερόµενο στην
Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Πρασίνου, καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου, ή
βάσει κάποιου προγράµµατος Διαλογής στην Πηγή που καταρτίζει η Υπηρεσία
Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου και αφορά σε
συγκεκριμένο τύπο αποβλήτου που χαρακτηρίζεται με το γενικό όρο ‘ογκώδη
αντικείμενα’. Ως προϋπόθεση της αποκομιδής αυτής ορίζεται ότι ο όγκος των
συγκεκριμένων απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας ανά εβδομάδα να μην είναι μεγάλος και
ειδικότερα να καταλαμβάνει χώρο που δεν υπερβαίνει το ήμισυ της χωρητικότητας της
καρότσας ανοικτού φορτηγού ενός (1) τόνου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του
μπορεί να ορίσει ειδικό τέλος αποκομιδής ανά μονάδα αποκομιδής ή ανά κυβικό μέτρο,
όταν πρόκειται για αποκομιδή πολλών ογκωδών αντικειμένων.
3.
Αποκοµιδή και µεταφορά των ειδικών ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων
όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος, υποχρεούνται να
πραγµατοποιούν µε δικά τους µέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες ή οι φορείς από τις
δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα ειδικά απορρίµµατα. Στις υποχρεώσεις των
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ιδιωτών συγκαταλέγεται και η παράδοση των αποβλήτων αυτών σε κατάλληλα
αδειοδοτημένη μονάδα προς προσωρινή αποθήκευση εν αναμονή περαιτέρω
επεξεργασίας. Ο ∆ήµος µπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να αναλάβει την υποχρέωση
αποκοµιδής ειδικών ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων, εφόσον έχει τη δυνατότητα
και την υποδοµή να εκτελέσει ένα σχετικό πρόγραµµα και εφόσον ο υπεύθυνος ιδιώτης ή
φορέας έχει καταβάλει το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής, όπως αυτό έχει καθοριστεί
µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από ειδικότερες
υπουργικές αποφάσεις (π.χ. νοµοθεσία για τα ιατρικά απόβλητα).
4.
Αποκομιδή και μεταφορά προ-διαλεγμένων ρευμάτων αστικών στερεών
αποβλήτων από ανακυκλώσιμα υλικά. Ο Δήμος μπορεί να εφαρμόσει προγράμματα
Διαλογής στην Πηγή για τη χωριστή συλλογή ορισμένων ρευμάτων αστικών στερεών
αποβλήτων με γνώμονα την ανάκτηση των αντίστοιχων υλικών – στόχων (βλ. άρθρο 5,
παράγραφος 4). Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεργάζεται με κατάλληλα αδειοδοτημένους
φορείς για την ασφαλή παράδοση των αποβλήτων αυτών προς περαιτέρω επεξεργασία.
5.
Καθαριότητα των εξωτερικών χώρων με την περισυλλογή και αποµάκρυνση
μικροαπορριµµάτων από τα μέσα προσωρινής εναπόθεσης, ή από οδούς, πλατείες, άλση
και κοινόχρηστους χώρους. Αποµάκρυνση απορριμμάτων και οποιουδήποτε άλλου
υλικού φράσσει τα φρεάτια των όμβριων υδάτων, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος
φραγής τους. Η συχνότητα και οι µέθοδοι καθαρισµού ορίζονται από τη ∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ανάλογα µε τις ανάγκες τις
δυνατότητες και τα διαθέσιµα µέσα. Για τη διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών,
ο ∆ήµος υποχρεούται να τοποθετεί καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριµµάτων, ή
άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, µικροαντικειµένων κ.λ.π.
αποκομίζοντας το περιεχόμενό τους σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
6.
Ενηµέρωση των δηµοτών για τα προγράµµατα και τα δροµολόγια των οχηµάτων
αποκοµιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τις ώρες και ηµέρες πλυσίµατος των οδών
και κοινοχρήστων χώρων, καθώς επίσης και για τις ώρες και ηµέρες που απαγορεύεται
το παρκάρισµα αυτοκινήτων για σάρωµα των οδών. Η γνωστοποίηση προσδιορίζει
ηµέρες της εβδοµάδας και ώρες που τα αυτοκίνητα καθαριότητας διέρχονται από κάθε
συνοικία για να συλλέγουν τα απορρίµµατα. Ο ∆ήµος υποχρεούται να τηρεί το
πρόγραµµα, µε εξαίρεση για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εκτάκτων αναγκών. Η
ενηµέρωση του ∆ήµου για τον καθαρισµό των οδών από αυτοκίνητα, που είναι
παρκαρισµένα και όχι εγκαταλελειµµένα, θα γίνεται δύο µέρες νωρίτερα, ώστε να
υπάρχει επαρκής χρόνος ενηµέρωσης των οδηγών. Επίσης, στο πλαίσιο εφαρμογής
προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή, θα γίνεται ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με
τον τύπο των μέσων προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι) που διατίθενται για τη χωριστή
συλλογή των επιμέρους ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών – στόχων.
7.
Γνωστοποίηση στους δηµότες του παρόντος Κανονισµού, όπως προβλέπεται και
από το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και ανάρτησή του
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
8.
Λήψη έκτακτων µέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται
λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων.
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9.
Λήψη µέτρων ασφαλείας των χώρων συλλογής απορριµµάτων για την αποφυγή
ανάφλεξης και πρόκλησης πυρκαγιών.
Προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες
μεθόδους, όπως προβλέπεται από το Νόμο 2939/2001 για την «Εναλλακτική διαχείριση
συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
10.
Επιπλέον ο ∆ήµος οφείλει να :
 Συµµετέχει, συνεργάζεται και να υλοποιεί πρωτοβουλίες εναλλακτικής
διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
 Ιδρύει και να χρησιμοποιεί δίκτυα μεταφόρτωσης ή νόμιμους χώρους προσωρινής
εναπόθεσης για ελαχιστοποίηση των διανυόμενων διαδρομών των δημοτικών
απορριμματοφόρων.
 Ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων.
 Προµηθεύεται και χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισµό.
 Χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, λαµβάνοντας υπόψη την
τεχνολογική εφαρμοσιμότητα και την οικονοµική βιωσιµότητα της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου.
 Αναπτύσσει ολοκληρωµένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής
προσπάθειας αντιµετώπισης των προβληµάτων.
 Συμβάλλει στην συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική
εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.
 Ενισχύει την περιβαλλοντική αγωγή συνεργαζόμενος µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
µε εθελοντικές οµάδες και με φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.
11.







Ειδικές Διατάξεις:
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται :
Ο ∆ήµος µπορεί να µη δέχεται δηµοτικά απόβλητα (ΚΥΑ 69728/824, ΦΕΚ Β
358/1996), εκτός από τα οικιακά, αν – λόγω της σύνθεσης της ποιότητας ή της
ποσότητάς τους – δεν είναι δυνατή η αποκοµιδή, η συλλογή και η διάθεσή τους
µε τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας
Στη συλλογή και αποκοµιδή των απορριμμάτων – αποβλήτων του άρθρου 5, παρ.
3 του παρόντος και όσων χαρακτηρίζονται ως τοξικά – επικίνδυνα ή διέπονται
από ειδικές υγειονοµικές διατάξεις, όπως: ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές –
εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες, καταλύτες αυτοκινήτων, απόβλητα
προερχόμενα από εξαγωγή – επεξεργασία και αποθήκευση µμεταλλευτικών
πόρων, απόβλητα προερχόμενα από εκμετάλλευση λατομείων, γεωργικά
απόβλητα προερχόμενα από κατάλοιπα ζωικού κεφαλαίου ή από χρήση
γεωργικών φαρµάκων, λιπασµάτων, εντοµοκτόνων κ.λπ.
Στην απομάκρυνση των µπαζών και λοιπών οικοδοµικών υλικών που
προέρχονται από οποιεσδήποτε οικοδοµικές εργασίες.
Στη συντήρηση και καθαρισµό του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου
οµβρίων της ΔΕΥΑΤ για τα οποία είναι αρµόδια η Επιχείρηση (πλην της
αφαίρεσης απορριμμάτων και λοιπών στοιχείων άνωθεν των φρεατίων της
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∆ΕΥΑΤ για την αποφυγή φραγής της οποίων είναι υπεύθυνο το Τμήμα
Καθαριότητας).
Στον καθαρισµό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε
ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς.
Στην άρση και µεταφορά ογκωδών και βαρέων οχηµάτων ή µηχανηµάτων
εργοστασίων και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους
χώρους.
Στην καθαριότητα των δηµόσιων και δηµοτικών χώρων που χρησιμοποιούνται
από διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Η ευθύνη ανήκει
στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που διατίθενται
καθαρούς κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στην κοινή
χρήση, µετά το πέρας των εκδηλώσεων στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Σε
περίπτωση αδυναµίας, οι υπεύθυνοι οφείλουν να συσκευάζουν τα απορρίµµατα
κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σηµεία που θα τους υποδείξει η Υπηρεσία
Καθαριότητας.

12.
Σε περιπτώσεις όπου για λόγους ανωτέρας βίας διακόπτεται η λειτουργία του
χώρου διάθεσης απορριµµάτων, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης µετά από ενημέρωση των δηµοτών έχει τη δυνατότητα να διακόψει το
πρόγραµµα αποκομιδής έως την επαναλειτουργία του χώρου διάθεσης. Σε αυτή την
περίπτωση δημιουργείται υποχρέωση των δηµοτών να µην εναποθέτουν τα απορρίµµατά
τους στους κάδους απορριμμάτων. Εναλλακτικά, ο Δήμος μπορεί να συνάψει σύμβαση
συνεργασίας με την ιδιότητα του κατ’ επείγοντος με αδειοδοτημένο φορέα για την
παραλαβή των απορριμμάτων προς περαιτέρω επεξεργασία με γνώμονα τη διασφάλιση
της περιβαλλοντικά ορθής και βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων
(επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, τελική διάθεση).
ΑΡΘΡΟ 5
Υποχρεώσεις των κατοίκων
Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης διατάξεων
Για την εφαρμογή των επομένων διατάξεων του κανονισμού δίνονται οι έννοιες των
όρων που χρησιμοποιούνται:
α) “Κατοικίες” θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες.
Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι, για τις κατοικίες ο ιδιοκτήτης και ο νομέας και
για τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών, ο διαχειριστής. Κάθε οικοδομή
οφείλει να διαθέτει χώρο για την τοποθέτηση κάδου μηχανικής αποκομιδής σε
κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο με ευθύνη των διαχειριστών , ώστε να είναι προσβάσιμη
η μεταφορά του από και προς το απορριμματοφόρο. Για οικοδομές με συνολική δόμηση
μέχρι 500 τ.μ , ο χώρος πρέπει να υποδέχεται έναν κάδο απορριμμάτων (ΠΡΑΣΙΝΟ,
ΜΑΥΡΟ, ΚΑΦΕ) και έναν κάδο ανακύκλωσης (ΜΠΛΕ). Για οικοδομές από 1,500 τ.μ.
και άνω να δέχεται δύο κάδους απορριμμάτων ( ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΑΥΡΟ, ΚΑΦΕ) και δύο
κάδους ανακύκλωσης (ΜΠΛΕ). Για τις νέες οικοδομές ο σχεδιασμός του χώρου αυτού
10

θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο για την έκδοση οικοδομικής άδειας.
β) “Καταστήματα” θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσης
εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια, βιοτεχνίες και
βιομηχανίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο
όνομα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής της επιχείρησης που
χαρακτηρίζεται σαν κατάστημα.
γ) “Γραφεία” θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε
επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα, ως και οι δημόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες των
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., οι τράπεζες, οι οργανισμοί κ.ο.κ.
Υπεύθυνοι είναι:
- για τα γραφεία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το
επάγγελμα,
- για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ ο διαχειριστής,
- για τις ανώνυμες εταιρείες ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό,
- για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο Προϊστάμενος Διοικητικού.
δ) Ιδιοκτήτης οικοπέδου, ο οποίος απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του
έτους από τον τόπο του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την
ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 6
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα
Τα εσωτερικά μη ογκώδη απορρίμματα (και για όσα βέβαια από αυτά δεν εφαρμόζεται η
ειδική διαχείριση των άρθρων 9 και 10 του κανονισμού αυτού) πρέπει να συσκευάζονται
σε ανθεκτικούς σάκους και να τοποθετούνται προς αποκομιδή από τους κατοίκους, με
αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα :
Οι κάτοικοι οφείλουν να έχουν συσκευασμένα κατάλληλα τα απορρίμματά τους σε
ειδικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους θα αποθέτουν μέσα στους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΜΑΥΡΟΥΣ - ΚΑΦΕ - ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ κάδους απορριμμάτων από τη δύση του ήλιου και
μέχρι της 4ης πρωινής ώρας της επόμενης ημέρας. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται μόνο τα
βράδια εκείνα που την επόμενη το πρωί έχει προγραμματιστεί από το Δήμο να περάσει
το απορριμματοφόρο ώστε να γίνει άμεσα η αποκομιδή. Το πρόγραμμα των δρομολογίων
των απορριμματοφόρων γνωστοποιείται από πριν στους δημότες με κάθε πρόσφορο
μέσο. Όταν δεν είναι προγραμματισμένο δρομολόγιο απορριμματοφόρου για την
επόμενη μέρα, οι κάτοικοι οφείλουν να κρατήσουν τα απορρίμματά τους στον εσωτερικό
τους χώρο και να τα αποθέσουν στους κάδους το πρώτο επόμενο βράδυ και μέχρι την 7η
πρωινή ώρα. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα της απόθεσης των απορριμμάτων όσο
γίνεται πιο αργά το βράδυ ώστε να παραμένουν οι κάδοι καθαροί. Ιδιαίτερα τα
καταστήματα νυχτερινής διασκέδασης οφείλουν να αποθέτουν τα απορρίμματά τους
προς το τέλος της λειτουργίας τους, φυσικά το αργότερο μέχρι την 7η πρωινή ώρα, και
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όχι στην αρχή ή στο ενδιάμεσο της λειτουργίας τους.
Το βάρος κάθε συσκευασίας απορριμμάτων δεν πρέπει να ξεπερνά τα είκοσι (20) κιλά.
Τα απορρίμματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από υγρά απόβλητα για να μην
δημιουργούν ρύπανση, δυσοσμία και μόλυνση.
- Σε περίπτωση που ο πλησιέστερος κάδος είναι συγκυριακά γεμάτος ενώ οι επόμενοι
πλησιέστεροι δεν είναι γεμάτοι, ο κάτοχος των απορριμμάτων πρέπει να τα μεταφέρει και
να τα αποθέσει σε έναν από τους επόμενους πλησιέστερους άδειους κάδους.
- Απορρίμματα που δεν είναι δυνατή η παραλαβή τους λόγω δυσκολίας προσέγγισης
του απορριμματοφόρου (στενός δρόμος, αδιέξοδο), με ευθύνη των κατόχων τους,
μεταφέρονται και τοποθετούνται στον πλησιέστερο κάδο.
- Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία δεν είναι δυνατή η αποκομιδή των
απορριμμάτων, μετά από προφορική ή γραπτή ενημέρωση των πολιτών, τα απορρίμματα
παραμένουν μέσα στην ιδιοκτησία τους με ευθύνη των κατόχων τους.
- Για λόγους που σχετίζονται µε την αισθητική της πόλης και τη δηµόσια υγεία,
απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από τους κάδους, σε νησίδες,
πλατείες, πάρκα, πεζόδρομους, οικόπεδα, άλση ή το κρέμασμα αυτών στα δένδρα, τις
κολόνες ή οπουδήποτε αλλού.
- Οι κάδοι τοποθετούνται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και σε θέσεις που θα
καθορίζονται από τις υπηρεσίες του Δήμου και απαγορεύεται αυστηρά η μετατόπισή
τους. Επίσης οι θέσεις των κάδων μετά την ψήφιση του παρόντος κανονισμού
επαναπροσδιορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτόν και τοποθετούνται σε νέες
θέσεις με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης λαμβάνοντας υπόψη την πρόσβαση
των οχημάτων, πυκνότητα κατοίκων, επιφάνεια κτηρίων κτλ.
- Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών προϊόντων, δηλαδή προϊόντων που
δημιουργούν αφρό, κατά την πλύση αυλών, βεραντών, οχημάτων κ.λ.π. όταν τα απόνερα
της πλύσης χύνονται σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης απαγορεύεται η διάθεση
λυμάτων τα οποία δύνανται να δημιουργήσουν ανθυγιεινές εστίες μόλυνσης σε
κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους.
- Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους από
100 έως 200 ΕΥΡΩ για κάθε μία παράβαση. Για κάθε νέα μη συμμόρφωση για την ίδια
αιτία από το ίδιο πρόσωπο, το τέλος θα διπλασιάζεται κάθε φορά.
ΑΡΘΡΟ 7
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη απορρίμματα
Τα εσωτερικά ογκώδη απορρίμματα (και για όσα βέβαια από αυτά δεν εφαρμόζεται η
ειδική διαχείριση σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού αυτού), εφόσον δεν
είναι δυνατό να μεταφερθούν από τους ίδιους τους παραγωγούς τους στο χώρο υποδοχής
απορριμμάτων του Δήμου, δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από
την Υπηρεσία Καθαριότητας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας – ειδοποίησης στην
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Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, οι υπεύθυνοι απαγορεύεται να βγάζουν τα ογκώδη
αντικείμενα (έπιπλα, στρώµατα, παλιές οικιακές συσκευές κ.λ.π.) στο πεζοδρόµιο, αλλά
µόνο κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου να τα τοποθετούν
σε σηµείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση
θα επιβάλλεται πρόστιµο από τον Δήμο ύψους 200 ΕΥΡΩ.
1. Τα πάσης φύσεως υλικά συσκευασίας (ξύλινα κιβώτια, φελιζόλ και λοιπά) των
γραφείων και καταστημάτων τοποθετούνται προς αποκομιδή αφού προηγουμένως έχει
ελαχιστοποιηθεί ο όγκος με πίεση, περίδεση κ.τ.λ. Ειδικότερα για τα χαρτοκιβώτια κλπ
χαρτοσυσκευασίες εφαρμόζεται η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων όπως αυτή
περιγράφεται στο άρθρο 10 του κανονισμού αυτού.
2. Οι υπεύθυνοι μεγάλης ποσότητας (άνω των 2 κ.μ.) ογκωδών εσωτερικών
απορριμμάτων οφείλουν να αποδώσουν προ της αποκομιδής το ειδικό τέλος ανά επί
πλέον κ.μ. που καθορίζεται στα 10 ΕΥΡΩ ανά κ.μ.
3. Τα ογκώδη απορρίμματα τοποθετούνται σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία
πεζών και οχημάτων και οπωσδήποτε όχι εντός των κάδων απορριμμάτων.
4. Τα προϊόντα περιποίησης κήπων και κτημάτων, δηλαδή φύλλα, ξερά άνθη, γκαζόν,
υπόλοιπα κοπής δέντρων και θάμνων, κλαδιά κλπ δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά
παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας –
ειδοποίησης στην Υπηρεσία. Βρίσκεται σε εξέλιξη η τοποθέτηση ΚΑΦΕ κάδων μέσα
στους οποίους θα εναποθέτονται όλα τα οργανικά απόβλητα όπως φλούδες και άλλα
υπολείμματα φρούτων, υπολείμματα τροφών, αλλοιωμένα και ληγμένα τρόφιμα,
αλλοιωμένα φρούτα και λαχανικά, χαρτοπετσέτες και χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας,
πάνες, βαμβάκι, τσόφλια αυγών, στάχτες από τζάκια, μικρά υπολείμματα κήπου (π.χ
φύλλα, ξερά άνθη, γκαζόν κ.α). Στην περίπτωση αυτή, οι υπεύθυνοι απαγορεύεται να
βγάζουν τα προϊόντα περιποίησης κήπων και κτημάτων στο πεζοδρόμιο, αλλά µόνο
κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου να τα τοποθετούν σε
σηµείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θα
επιβάλλεται πρόστιµο από τον Δήμο ύψους 200 ΕΥΡΩ. Οπωσδήποτε όμως απαγορεύεται
ρητά οι δημότες να αποθέτουν τα προϊόντα περιποίησης κήπων και κτημάτων στο δρόμο
προκειμένου να τα συλλέξει ο Δήμος.
5. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο από
100 έως 350 ΕΥΡΩ ανάλογα με τον όγκο απορριμμάτων.
6. Σε περίπτωση απεργίας ή σε περιπτώσεις που για λόγους ανωτέρας βίας δεν τηρείται
το πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµµάτων από την Υπηρεσία Καθαριότητας, συστήνεται
στους δηµότες να συσκευάζουν ασφαλώς τα απορρίµµατα και να τα κρατούν στο
µπαλκόνι της οικίας τους προκειµένου να αποφευχθεί υπερβολική ρύπανση. Στις
περιπτώσεις αυτές ο ∆ήµος οφείλει να προβεί σε συνεχείς ανακοινώσεις για την
πληροφόρηση των δηµοτών. Οι δηµότες υποχρεούνται να κρατήσουν τα απορρίµµατά
τους εντός των κατοικιών τους.
13

ΑΡΘΡΟ 8
Υποχρεώσεις κατοίκων για τα εξωτερικά απορρίμματα
Οι κάτοικοι πέραν της υποχρέωσής τους να μην ρυπαίνουν τους κοινόχρηστους χώρους
της πόλης, σύμφωνα με τις επί μέρους προβλέψεις του άρθρου 12 του παρόντος
κανονισμού, οφείλουν επιπροσθέτως να διευκολύνουν τον Δήμο στην προσπάθειά του
για καθαρισμό των παραπάνω χώρων. Στα πλαίσια αυτά οφείλουν να μην παρκάρουν τα
οχήματά τους στα σημεία εκείνα που, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δήμου, θα
περάσουν τα αυτοκινούμενα σάρωθρα του Δήμου και για τις ημέρες και ώρες εργασίας
των σαρώθρων. Για όσους δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού
επιβάλλεται, κάθε φορά, πρόστιμο 50 ΕΥΡΩ, εφόσον βέβαια το πρόγραμμα των
σαρώθρων έχει κοινοποιηθεί με αξιόπιστο τρόπο και είναι συγκεκριμένο, οριοθετώντας
αυστηρά μια περιοχή και όχι γενικό και αόριστο.
ΑΡΘΡΟ 9
Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων τα οποία δεν εντάσσονται,
τουλάχιστον ακόμα, στο επόμενο άρθρο 10 της αξιοποίησης των απορριμμάτων
μέσω της εναλλακτικής διαχείρισής τους.
α) Απόβλητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων
μονάδων παραγωγής καθώς και εμπορικών επιχειρήσεων.
Τα απόβλητα από τις παραπάνω επιχειρήσεις είναι απόβλητα επαγγελματικής
δραστηριότητας και για το λόγο αυτό δεν εντάσσονται, λόγω κυρίως της σύστασής τους,
στα αστικά απορρίμματα, η συλλογή των οποίων αποτελεί υποχρέωση του Δήμου.
Συνεπώς η διαχείρισή τους αποτελεί υποχρέωση των παραπάνω επιχειρήσεων μέσα στα
πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Παρά ταύτα όμως, ο Δήμος μπορεί να
εξετάζει αιτήματα διαχείρισης τέτοιων αποβλήτων σε εκείνες τις περιπτώσεις που η
σύστασή τους αλλά και οι ποσότητές τους είναι συμβατές με τη διαδικασία διαχείρισης
των απορριμμάτων του. Σε αυτή την περίπτωση οι επιχειρήσεις οφείλουν να μεταφέρουν
τα απόβλητά τους με δικά τους μέσα στο χώρο υποδοχής απορριμμάτων του Δήμου αφού
προηγουμένως έχουν καταβάλει στο Δήμο το ποσό που αντιστοιχεί στη δαπάνη που θα
υποβληθεί ο Δήμος για τη διαχείρισή τους. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη
δυνατότητα διαχείρισης των αποβλήτων των παραπάνω επιχειρήσεων, αυτές πρέπει να
τα απομακρύνουν με δικά τους μέσα. Υποχρεούνται όμως μέχρι την ημέρα της
αποκομιδής, να κρατούν τα απορρίμματά τους ειδικά συσκευασμένα στα προαύλια των
επιχειρήσεων και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις
διατάξεις αυτές θα επιβάλλεται πρόστιμο από 200 έως 600 ΕΥΡΩ ανάλογα με τον όγκο
των απορριμμάτων.
β) Απόβλητα ζώων.
Οι ιδιοκτήτες σκύλων κλπ ζώων συντροφιάς πρέπει, πέρα από τον εμβολιασμό των ζώων
τους, να λαμβάνουν κάθε πρόνοια για την αποκατάσταση της καθαριότητας των
κοινόχρηστων χώρων τους οποίους τα ζώα αυτά ρυπαίνουν με τα απορρίμματά τους
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(άρθρο 3, ενότητα ειδικών απορριμμάτων, παράγραφος ε). Συγκεκριμένα πρέπει να
συνοδεύουν τα ζώα τους κατά την έξοδο των τελευταίων από τις κατοικίες, τα
καταστήματα κλπ χώρους όπου αυτά ζουν, να τα εποπτεύουν σε όλη τη διάρκεια της
βόλτας τους και να καθαρίζουν τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης από τα στερεά
απορρίμματά τους. Για το σκοπό αυτό οι ιδιοκτήτες τους πρέπει στη διάρκεια της βόλτας
των ζώων τους, να φέρουν πάντοτε μαζί τους μικρή πλαστική σακούλα στην οποία και
συλλέγουν τα τυχόν στερεά απορρίμματά τους με τη βοήθεια συστήματος μικρής
σκούπας-φαρασιού ή έστω με τη βοήθεια κοινού χαρτιού. Η πλαστική αυτή σακούλα θα
αποτίθεται στα καλαθάκια ή στους ΜΑΥΡΟΥΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ-ΚΑΦΕ ή στους
ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ κάδους του Δήμου.
Μόνον με τις παραπάνω προϋποθέσεις επιτρέπεται η βόλτα των ζώων συντροφιάς στα
πάρκα, στις πλατείες, στους δρόμους, στα πεζοδρόμια κλπ κοινόχρηστους χώρους της
πόλης. Απαγορεύεται όμως αυστηρά η βόλτα των ζώων αυτών στους χώρους των
παιδικών χαρών, ακόμα και με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, για να αποφευχθεί η
ρύπανση των χώρων αυτών από τα υγρά απόβλητά τους τα οποία δεν είναι δυνατόν να
συλλεγούν και να επιδιωχθεί έτσι η διασφάλιση της υγείας των μικρών παιδιών.
Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 50
ΕΥΡΩ για κάθε μία. Για κάθε νέα μη τήρηση του κανονισμού για την ίδια αιτία από το
ίδιο πρόσωπο, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται κάθε φορά.
γ) Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (Ε.Ι.Α.).
Τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (ΕΙΑ) που αναφέρονται στο άρθρο 3, ενότητα ειδικών
απορριμμάτων, παράγραφο στ', αφορούν τα ιατρικά απόβλητα που παράγονται από τις
υγειονομικές μονάδες της πόλης και απαγορεύεται ρητά να απορρίπτονται στους
ΜΑΥΡΟΥΣ -ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ -ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ κάδους γιατί είναι σαφώς
επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της ειδικής σύστασής τους. Τα επικίνδυνα ιατρικά
απόβλητα κατανέμονται σε τρεις (3) κατηγορίες:
- στα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα απόβλητα,
- στα απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα και
- στα απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα.
Οι παραγωγοί των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων πρέπει να τα συλλέγουν χωριστά,
στον τόπο παραγωγής τους, από τα υπόλοιπα απορρίμματά τους, και να τα οδηγούν προς
αποτέφρωση ή αποστείρωση, ανάλογα με την κατηγορία τους, σύμφωνα με όσα
προβλέπουν οι διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π.37591/2031/2003 ή οποιασδήποτε μελλοντικής
τροποποίησής της. Οι παραπάνω παραγωγοί απαγορεύεται αυστηρά να απορρίπτουν τα
επικίνδυνα ιατρικά απορρίμματα που δημιουργούνται από την δραστηριότητά τους,
στους κάδους του Δήμου με τα υπόλοιπα απορρίμματα αστικού χαρακτήρα. Σε όσους δεν
εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές, εκτός από τις προβλεπόμενες άλλες νόμιμες κυρώσεις, ο
Δήμος επιβάλλει πρόστιμο που κυμαίνεται από 300 έως 1000 ΕΥΡΩ ανάλογα με τον
όγκο των απορριπτόμενων ΕΙΑ. Σε περίπτωση επανάληψης το πρόστιμο είναι
δεκαπλάσιο αυτού που επιβλήθηκε προηγούμενα.
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δ) Μη χρησιμοποιημένα φάρμακα
· Τα φάρμακα των οποίων η προθεσμία για κατανάλωση έχει παρέλθει μπορούν να
προωθηθούν στο Δημοτικό Ιατρείο είτε μέσω των φαρμακείων, είτε από τους ίδιους τους
δημότες.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση απαγορεύεται ρητά να απορρίπτονται τα μη
χρησιμοποιημένα φάρμακα, μαζί με τα σύμμεικτα απορρίμματα, στους ΜΑΥΡΟΥΣΚΑΦΕ-ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ή ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ κάδους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο
ποσού 100€.
Στόχος είναι τα απορρίμματα του άρθρου αυτού, με την πρόοδο της επιστήμης και της
τεχνολογίας αλλά και με την εξέλιξη της νομοθεσίας, να εντάσσονται σταδιακά και
εφόσον έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες συνθήκες, στα απορρίμματα του επόμενου
άρθρου 10 για τα οποία δεν περιοριζόμαστε στην αδρανοποίησή τους και στην εν
συνεχεία απόρριψή τους στο περιβάλλον αλλά προχωρούμε στην αξιοποίησή τους μέσω
της εναλλακτικής διαχείρισής τους.
ΑΡΘΡΟ 10
Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την αξιοποίηση των απορριμμάτων μέσω της
εναλλακτικής διαχείρισής τους (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, αξιοποίηση).
Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις πρέπει να συμμετέχουν και να συμμορφώνονται με τους
κανόνες που έχουν τεθεί από τις συμφωνίες του Δήμου με τα συλλογικά συστήματα, για
καθένα από τα διαφορετικά ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων που
δημιουργούνται στην πόλη. Αναλυτικά:
α) Υλικά συσκευασίας.
Οι κάτοικοι πρέπει να ξεχωρίζουν στις κατοικίες τους, στα καταστήματά τους και στα
γραφεία τους, το σύνολο των χάρτινων χαρτοκιβωτίων αφού προηγουμένως σπαστούν
και διπλωθούν, τα πλαστικά, γυάλινα και μεταλλικά υλικά συσκευασίας ς που
εισέρχονται στους παραπάνω χώρους και να τα τοποθετούν στους ΜΠΛΕ κάδους
ανακύκλωσης, χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα τα οποία τοποθετούνται στους
ΜΑΥΡΟΥΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ - ΚΑΦΕ ή στους ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ κάδους. Μαζί με τα
παραπάνω αναφερόμενα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας τοποθετούνται στους
ΜΠΛΕ κάδους και οι εφημερίδες, τα περιοδικά κλπ έντυπα. Τα υλικά αυτά
τοποθετούνται μέσα στους ΜΠΛΕ κάδους εκτός κι αν αυτοί έχουν γεμίσει οπότε τα
τοποθετούν στον πλησιέστερο κάδο. Αν τα υλικά χαρτοκιβώτια και ογκώδεις
χαρτοσυσκευασίες είναι πολύ μεγάλου μεγέθους οι υπόχρεοι θα τα βγάζουν μία ώρα (1)
πριν την αποκομιδή, σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το Δήμο.
Απαγορεύεται αυστηρά να τοποθετούνται οργανικά κλπ συμβατικά απορρίμματα μέσα,
επάνω ή και δίπλα στους ΜΠΛΕ κάδους.
Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους από
50 έως 150 ΕΥΡΩ για κάθε μία. Για κάθε νέα μη τήρηση του κανονισμού για την ίδια
αιτία από το ίδιο πρόσωπο, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται κάθε φορά.
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β) Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.).
Οι κάτοικοι επίσης πρέπει να συλλέγουν χωριστά τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.), δηλαδή τα παλιά πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες,
κλιματιστικά, ηλεκτρικά σώματα θέρμανσης, τηλεοράσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
ηλεκτρικούς λαμπτήρες, ραδιόφωνα, ηλεκτρικά σίδερα, τοστιέρες, καφετιέρες και γενικά
κάθε τι που λειτουργεί με ρεύμα ή με μπαταρίες καθώς και τα τηλέφωνα και καλώδια. Τα
απόβλητα αυτά οι κάτοικοι πρέπει να τα μεταφέρουν οι ίδιοι, με δικά τους μέσα, και να
τα αποθέτουν σε χώρους υποδοχής που τους υποδεικνύει ο Δήμος. Ειδικότερα για τα
μεγάλου μεγέθους Α.Η.Η.Ε. τα οποία δεν είναι εύκολο να μεταφερθούν, όσοι κάτοικοι
δεν μπορούν να τα μεταφέρουν μόνοι τους, καλούν το Δήμο τηλεφωνικώς να τα
παραλάβει έξω από την κατοικία τους ή το κατάστημά τους ή το γραφείο τους, και να τα
μεταφέρει ο ίδιος στους χώρους υποδοχής. Επίσης οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην εμπορία και τοποθέτηση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού πρέπει τα Α.Η.Η.Ε. που προκύπτουν από την δραστηριότητά τους να τα
διαχειρίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 100
ΕΥΡΩ για κάθε μία περίπτωση. Για κάθε νέα μη τήρηση του κανονισμού για την ίδια
αιτία από το ίδιο πρόσωπο, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται κάθε φορά.
γ) Παλιά οχήματα (Ο.Τ.Κ.Ζ.).
Όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.γ 1γ και 2γ του παρόντος
Κανονισμού (εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα κ.τ.λ) µεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή
χρήστες στους ειδικά αδειοδοτημένους χώρους για προσωρινή εναπόθεση από όπου και
θα παραλαμβάνονται από φορείς συμβεβλημένους με το Συλλογικό Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης: Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος ΑΕ προς
περαιτέρω επεξεργασία (διάλυση). Σε αντίθετη περίπτωση, η στάθµευσή τους
(µακροχρόνια ή µη) θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 και του Π.∆. 116/2004. Επ’ αυτών επικολλάται
αυτοκόλλητη ειδοποίηση και σε 45 ηµέρες µεταφέρονται, µε ευθύνη του ∆ήµου, στο
διαλυτήριο οχηµάτων ή όπου αλλού προβλέπει ο Νόµος.
Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο από 150 έως 400
ΕΥΡΩ ανάλογα με τη σοβαρότητα και το επαναλαμβανόμενο της μη εφαρμογής.
δ) Φορητές μπαταρίες.
Οι κάτοικοι επίσης πρέπει να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα απορρίμματά τους, τις
χρησιμοποιημένες φορητές μπαταρίες (αστικά απορρίμματα του άρθρου 3, παρ. δ του
κανονισμού αυτού) οι οποίες εφαρμόζονται σε διάφορες συσκευές όπως ραδιόφωνα,
κασετόφωνα, ακουστικά, παιδικά παιγνίδια κλπ. Οι φορητές μπαταρίες πρέπει να
μεταφέρονται και να αποτίθενται στους ειδικούς κάδους συλλογής των αποβλήτων
αυτών οι οποίοι, για τη διευκόλυνση των κατοίκων, έχουν τοποθετηθεί σε πάρα πολλά
σημεία μέσα στο Δήμο. Τέτοιοι κάδοι έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες
προκειμένου να μεταφέρονται εκεί από τους μαθητές, αφού μαθητές υπάρχουν στις
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περισσότερες οικογένειες της πόλης. Επίσης τέτοιοι κάδοι έχουν τοποθετηθεί σε
καταστήματα, super markets, δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, ιδρύματα, χώρους
άθλησης, χώρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων και γενικά χώρους συνάθροισης των
πολιτών προκειμένου όλοι να διευκολύνονται στη χωριστή συλλογή των φορητών
μπαταριών λόγω της ιδιαίτερης επικινδυνότητάς τους. Εάν, παρά το ευρύτατο αυτό
δίκτυο ειδικών κάδων φορητών μπαταριών, το οποίο συνεχώς διευρύνεται και
βελτιώνεται, για κάποιους υπάρχει ακόμα δυσκολία να προσεγγίσουν τους ειδικούς
κάδους, τότε αυτοί πρέπει, ως τελευταία εναλλακτική λύση, να ξεχωρίσουν τις φορητές
μπαταρίες και να τις τοποθετήσουν, μαζί με τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά
συσκευασίας, στους ΜΠΛΕ κάδους της ανακύκλωσης των υλικών αυτών, ποτέ όμως
μαζί με τα υπόλοιπα οργανικά κλπ απορρίμματα που τοποθετούνται στους ΜΑΥΡΟΥΣΠΡΑΣΙΝΟΥΣ-ΚΑΦΕ ή στους ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ κάδους.
Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 40
ΕΥΡΩ για κάθε μία περίπτωση. Για κάθε νέα μη τήρηση του κανονισμού για την ίδια
αιτία από το ίδιο πρόσωπο, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται κάθε φορά.
ε) Ρυπογόνα υλικά οχημάτων.
Οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο Δήμο σε αντικείμενα σχετικά με τη
συντήρηση των οχημάτων ή και άλλες επιχειρήσεις από τη δραστηριότητα των οποίων
δημιουργούνται ως απόβλητα i) μπαταρίες – συσσωρευτές αυτοκινήτων – βιομηχανίας,
ii)ορυκτέλαια – λιπαντικά έλαια καθώς και συσκευασίες τους και iii)ελαστικά οχημάτων,
(ειδικά απορρίμματα άρθρου 3, παρ. γ του κανονισμού αυτού), πρέπει να συλλέγουν
χωριστά τα απόβλητα αυτά και να τα παραδίδουν στα αντίστοιχα συλλογικά συστήματα,
εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχο ατομικό σύστημα, προκειμένου να ανακυκλωθούν ή να
αξιοποιηθούν. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη διαχείριση των αποβλήτων
αυτών όπως είναι η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους οπουδήποτε είτε η διάθεσή τους σε
άλλους φορείς, πέραν των παραπάνω αδειοδοτημένων.
Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο από 150 έως 500
ΕΥΡΩ ανάλογα με τη σοβαρότητα και το επαναλαμβανόμενο της πράξης.
στ) Μαγειρικά έλαια.
Οι επιχειρήσεις ετοιμασίας και διάθεσης φαγητών όπως είναι τα εστιατόρια, ξενοδοχεία,
καντίνες, κέτερινγκ κλπ πρέπει να διαθέτουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια από
τη δραστηριότητά τους (ειδικά απορρίμματα άρθρου 3, παρ. γ του κανονισμού αυτού), σε
εταιρείες συλλογής με τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ώστε να διασφαλίζεται η
περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων και να διασφαλίζεται
η δημόσια υγεία. Οι εταιρείες αυτές που αξιοποιούν εναλλακτικά τα τηγανέλαια (πχ
παραγωγή βιοκαυσίμων) διευκολύνουν τις επιχειρήσεις εστίασης στην περιβαλλοντικά
σωστή διάθεση των αποβλήτων αυτών αφού έτσι αποφεύγεται η αυστηρά
απαγορευόμενη απόρριψή τους στην αποχέτευση, στους αγωγούς ομβρίων, στο έδαφος
αλλά αποφεύγεται επίσης και η εξίσου απαγορευόμενη επαναφορά τους στην τροφική
αλυσίδα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχίσει ισχύουσα μέχρι τη θεσμοθέτηση ιδιαίτερου
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ρεύματος εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων αυτών, ανάλογου με τα ρεύματα των
προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού οπότε και ο κανονισμός αυτός θα
εναρμονισθεί σχετικά.
Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο από 120 έως 400
ΕΥΡΩ ανάλογα με τη σοβαρότητα και το επαναλαμβανόμενο της πράξης.
ζ) Ζωικά υποπροϊόντα.
Τα σφαγεία, πτηνοσφαγεία, εργαστήρια κοπής κρέατος, αλλαντοποιεία, κρεοπωλεία και
ιχθυοπωλεία, είτε λειτουργούν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις είτε μέσα σε
πολυκαταστήματα, αλλά ακόμα και όσοι δεν είναι επαγγελματίες των παραπάνω κλάδων
αλλά από τη δραστηριότητά τους παράγονται ζωικά υποπροϊόντα, παράγονται δηλαδή
υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία δεν καταναλώνονται από τον άνθρωπο όπως
δέρματα, σπλάγχνα, οστά, λίπος, νεύρα κλπ, (ειδικά απορρίμματα άρθρου 3, παρ. δ του
κανονισμού αυτού), πρέπει τα υποπροϊόντα αυτά να τα συλλέγουν χωριστά από τα λοιπά
απορρίμματα και να φροντίζουν για την αδρανοποίησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κοινοτικού Κανονισμού 1774/2002 και του ΠΔ 211/2006, Καν.( Ε.Ε) 1069/2009,
Καν. (Ε.Ε) 142/2011, Ν.4238/2014 ή με οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση των
διατάξεων αυτών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, όλοι οι
προαναφερόμενοι παραγωγοί ζωικών υποπροϊόντων υποχρεούνται:
- Θα πρέπει να υπάρχει σύμβαση ή άλλου τύπου συμφωνία με όλους τους εμπλεκόμενους
(πχ κρεοπωλείο, καταχωρημένος μεταφορέας ή ενδιάμεσος αποδέκτης ,τελικός
αποδέκτης)
- Να καταγράφουν καθημερινά τις παραγόμενες ποσότητες ζωικών υποπροϊόντων.
- Να εξασφαλίζουν τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις
του παραπάνω Κανονισμού.
- Να εξασφαλίζουν την αποθήκευσή τους σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΠΔ 211/2006.
- Να τηρούν μητρώο αποστολών και αρχείο συνοδευτικών εγγράφων σύμφωνα με τα
άρθρα 9 και 12 του ΠΔ 211/2006.
- Να μην απορρίπτουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τα παραγόμενα ζωικά υποπροϊόντα τους
στους κάδους των απορριμμάτων του Δήμου.
Η συμμόρφωση των παραγωγών ζωικών υποπροϊόντων με τις προαναφερθείσες
υποχρεώσεις τους γίνεται με δική τους ευθύνη και δαπάνη ενώ η διαχείριση των
υποπροϊόντων αυτών μπορεί να μην σταματά στην αδρανοποίηση αλλά να ακολουθεί και
αξιοποίησή τους, σύμφωνη με τη νομοθεσία, για τη δημιουργία ζωοτροφών σαρκοφάγων
ζώων. Για το λόγο αυτό η διαχείριση των ειδικών αυτών απορριμμάτων εντάσσεται στο
άρθρο 10 του κανονισμού όπου κατατάσσονται όλα τα απορρίμματα που αξιοποιούνται
μέσω της εναλλακτικής διαχείρισής τους.
Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο από 150 έως 400
ΕΥΡΩ ανάλογα με τη σοβαρότητα και το επαναλαμβανόμενο της πράξης.
η) Αναλώσιμα εκτυπωτών.
Οι κάτοικοι, οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να φροντίζουν να μην
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ρίχνουν τα χρησιμοποιημένα και άδεια κελύφη των μελανιών των εκτυπωτών μέσα στους
κάδους των απορριμμάτων αλλά να τα τοποθετούν στους ειδικούς κάδους εναλλακτικής
διαχείρισής τους, σε διάφορα σημεία της πόλης (υπηρεσίες, επιχειρήσεις, καταστήματα
κλπ), εάν οι ίδιοι δεν αξιοποιούν μόνοι τους τη δυνατότητα που υπάρχει για το
ξαναγέμισμα των κελυφών αυτών σε ορισμένα καταστήματα.
Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 50
ΕΥΡΩ για κάθε μία περίπτωση. Για κάθε νέα μη τήρηση του κανονισμού για την ίδια
αιτία από το ίδιο πρόσωπο, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται κάθε φορά.
θ) Χρησιμοποιημένα ρούχα – υποδήματα
Τα χρησιμοποιημένα ρούχα – υποδήματα αλλά και υφάσματα οδηγούνται προς
επανάχρηση είτε στο Δημοτικό Παντοπωλείο είτε στους ειδικούς κόκκινους κάδους που
έχουν τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό από ιδιωτική εταιρεία, αλλά και για την
ανακύκλωση των συγκεκριμένων υλικών όταν η επανάχρηση δεν μπορεί να γίνει λόγω
φθοράς τους. Τα υλικά αυτά πρέπει να είναι καθαρά.
Σε όσους παραβιάζουν τους κόκκινους κάδους επιβάλλεται πρόστιμο από 30 έως 500 €.
ι) Προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφίσεων.
Ειδικά για τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3, ενότητα ειδικών
απορριμμάτων, παράγραφος β του παρόντος κανονισμού (μπάζα και άλλα αδρανή υλικά
που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών και λοιπά)
μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών σε χώρους ειδικά
αδειοδοτημένους για την προσωρινή αποθήκευση ή/και επεξεργασία τους σύμφωνα με τα
όσα ορίζονται στην ΚΥΑ Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 με θέμα: Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).
Τα απόβλητα της συγκεκριμένης κατηγορίας αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς
κάδους υποχρεωτικά, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χύδην απόρριψη των
αποβλήτων αυτών. Για την κατάληψη του δημοτικού κοινόχρηστου χώρου από τους
κάδους απόρριψης ΑΕΚΚ οι υπεύθυνοι υποχρεώνονται να λάβουν τη σχετική άδεια από
το Δήμο. Σε περίπτωση αυθαίρετης απόρριψης οι υπεύθυνοι υποχρεώνονται να
αποδώσουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 παρ. 5 του Νόμου 1828/89 μετά την
τροποποίησή του με το αρ.6 του ν.1900/90.
Επιπλέον με τον παρόντα κανονισμό θα επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 300 ΕΥΡΩ.
Σε όσους απορρίπτουν αυθαίρετα μπάζα σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους όπως
οικόπεδα, ρέματα, άλση κ.τ.λ. ή εκτός σχεδίου, εκτός από τις συνέπειες που προβλέπει το
άρθρο 119 του Νόμου 1892/90 και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις, ο Δήμος
επιβάλλει πρόστιμο που κυμαίνεται από 150 έως 600 ΕΥΡΩ, ανάλογα με τον όγκο των
απορριπτόμενων αδρανών, στο οποίο πρόστιμο προστίθενται και τα έξοδα τόσο της
απομάκρυνσης των μπαζών από τον χώρο της αυθαίρετης απόρριψής τους όσο και της
μεταφοράς τους στους χώρους που υποδεικνύει ο Δήμος. Σε περίπτωση επανάληψης το
πρόστιμο είναι δεκαπλάσιο αυτού που επιβλήθηκε προηγούμενα.
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ΑΡΘΡΟ 11
Κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων.
Η κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων αποτελεί επιλογή του
Δήμου Τρίπολης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού οι κάτοικοι πρέπει να συμμετέχουν
σε όλα τα προαναφερθέντα στα προηγούμενα άρθρα, προγράμματα του Δήμου και με τον
τρόπο που περιγράφεται σε κάθε περίπτωση, έτσι ώστε να μείνουν τελικά στον ΜΑΥΡΟΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΑΦΕ ή ΥΠΟΓΕΙΟ κάδο μόνον οργανικά απορρίμματα, κατά βάση τα
υπολείμματα των τροφών. Έτσι η σωστή συμμετοχή των πολιτών σε κάθε ξεχωριστό
ρεύμα εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων της πόλης θα συμβάλλει στην
επίτευξη και καλύτερου περιεχομένου των ΜΑΥΡΩΝ-ΠΡΑΣΙΝΩΝ-ΚΑΦΕ και
ΥΠΟΓΕΙΩΝ κάδων ώστε να μπορεί να παραχθεί compost της καλύτερης δυνατής
ποιότητας, μέσω των αντίστοιχων προγραμμάτων που επιδιώκει να εφαρμόσει ο Δήμος
Τρίπολης.
Πέραν της παραπάνω διαδικασίας, επιβάλλεται ο Δήμος να εφαρμόσει παράλληλα και
πρόγραμμα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών υλικών. Ένα τέτοιο
πρόγραμμα θα μπορούσε να παράγει άριστης ποιότητας compost τροφοδοτούμενο με
καθαρά οργανικά απορρίμματα ( υπολείμματα τροφών στρατοπέδων, ξενοδοχειακών
μονάδων, εστιατορίων κ.λ.π.), αλλά και οικιών μέσω ενός δικτύου ιδιαίτερων κάδων
συλλογής προδιαλεγμένων οργανικών απορριμμάτων (ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ).
Παράλληλα στη διαδικασία της κομποστοποίησης των οικιακών οργανικών
απορριμμάτων, μέσω κεντρικού δημοτικού προγράμματος, ο Δήμος προωθεί και στηρίζει
τη συνεχώς διευρυνόμενη προσπάθεια εφαρμογής της οικιακής και συνοικιακής
κομποστοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 12
Ρύπανση και απόρριψη αντικειμένων
1. Ρύπανση των κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, δρόμοι, παιδικές χαρές, πάρκα, χώροι
πρασίνου, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ) που προκαλείται από την αυθαίρετη απόρριψη
αντικειμένων μικρής συσκευασίας και ειδών ατομικής χρήσης από πεζούς, επιβάτες,
πλανόδιους μικροπωλητές, πωλητές λαϊκών αγορών, μικροπωλητές θρησκευτικών και
άλλων πανηγυριών, δεν επιτρέπεται.
2. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στους υπάρχοντες ΜΠΛΕ ή
ΜΑΥΡΟΥΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ-ΚΑΦΕ -ΚΑΜΠΑΝΕΣ ή ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ κάδους, ανάλογα αν
είναι ανακυκλώσιμα ή μη, ή στα υπάρχοντα καλαθάκια απορριμμάτων. Οι
μικροπωλητές, πλανόδιοι και μη, οι μικροπωλητές θρησκευτικών και άλλων πανηγυριών,
οι πωλητές λαϊκών αγορών καθώς και τα καταστήματα που διαθέτουν προϊόντα άμεσης
κατανάλωσης, υποχρεούνται να διαθέτουν δύο (2) κάδους υποδοχής ή ειδικούς σάκους
μικροαντικειμένων, έναν για τα ανακυκλώσιμα και έναν για τα μη ανακυκλώσιμα
αντικείμενα, με αντίστοιχη σήμανση, το περιεχόμενο των οποίων πρέπει να τοποθετούν
είτε στους ΜΠΛΕ είτε στους ΜΑΥΡΟΥΣ- ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ -ΚΑΦΕ -ΚΑΜΠΑΝΕΣ και
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ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ κάδους αντίστοιχα ενώ επίσης πρέπει να μεριμνούν για τη γενικότερη
καθαριότητα του χώρου που καταλαμβάνουν.
3. Τόσο οι δημότες όσο και οι επαγγελματίες δεν επιτρέπεται να αποθέτουν σακούλες με
απορρίμματα στα καλαθάκια των απορριμμάτων γιατί λόγω της περιορισμένης
χωρητικότητάς τους ξεχειλίζουν γρήγορα. Σακούλες με απορρίμματα αποτίθενται μόνο
στους ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟΥΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ -ΚΑΦΕ - ΚΑΜΠΑΝΕΣ ή ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ
κάδους, ανάλογα με το περιεχόμενό τους (ανακυκλώσιμα ή σύμμεικτα). Στα καλαθάκια
απορρίπτονται μόνον άχρηστα μικροαντικείμενα.
4. Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις παραπάνω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο από 80 έως
200 ΕΥΡΩ ανάλογα με το μέγεθος και τη σοβαρότητα της ρύπανσης.
Σε περίπτωση επανάληψης και για κάθε νέα μη τήρηση του κανονισμού, για την ίδια
αιτία, από το ίδιο πρόσωπο, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται ενώ θα τριπλασιάζεται σε
περιπτώσεις καταστροφής. Στις περιπτώσεις, όπως της παρ. 1, που ακολουθούν εργασίες
αποκατάστασης, θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με την αντίστοιχη δαπάνη.
ΑΡΘΡΟ 13
Ρύπανση με αναγραφή συνθημάτων.
Η αποκατάσταση της καθαριότητας των επιφανειών, μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων με
την απομάκρυνση συνθημάτων graffiti κ.ά. θα γίνεται εις βάρος και για λογαριασμό του
υπαιτίου. Θα του επιβάλλεται δε πρόστιμο από 350 έως 1400 ΕΥΡΩ ανάλογα το μέγεθος
της ρύπανσης.
ΑΡΘΡΟ 14
Υποχρεώσεις καταστηματαρχών
Καταστήματα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε είδους απορριμμάτων από την
κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (καταστήματα πρόχειρου και γρήγορου
φαγητού, ψιλικατζίδικα, περίπτερα, αναψυκτήρια κλπ) πρέπει να τοποθετούν με δική
τους δαπάνη δοχεία απορριμμάτων και σταχτοδοχεία αλλά και να διατηρούν καθαρούς
τους χώρους έξω από το κατάστημά τους μέχρι και του ρείθρου του πεζοδρομίου,
συλλέγοντας με δική τους ευθύνη τα απορρίμματα από τους χώρους αυτούς τα οποία
οφείλουν να τοποθετούν στους ΜΑΥΡΟΥΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ-ΚΑΦΕ -ΚΑΜΠΑΝΕΣ ή
ΜΠΛΕ ή ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ κάδους. Απαγορεύεται η προώθηση των απορριμμάτων αυτών,
με το σκούπισμα, στο οδόστρωμα ή στη βάση του ρείθρου. Στους μη εφαρμόζοντες τη
διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 150 έως 500 ΕΥΡΩ και σε περίπτωση και τρίτης
υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας.
ΑΡΘΡΟ 15
Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις.
Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, μετά από άδεια, δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους
όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή, πρέπει να
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διατηρούν διαρκώς αυτούς τους χώρους καθαρούς, μέχρι και του ρείθρου του
πεζοδρομίου, τοποθετώντας με δική τους δαπάνη σταχτοδοχεία και καλαθάκια
απορριμμάτων, συλλέγοντας έτσι τα απορρίμματα και ξεχωρίζοντάς τα σε ανακυκλώσιμα
και μη και τοποθετώντας τα στους αντίστοιχους ΜΠΛΕ ή ΜΑΥΡΟΥΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥΣΚΑΦΕ -ΚΑΜΠΑΝΕΣ .Απαγορεύεται η προώθηση των απορριμμάτων αυτών, με το
σκούπισμα, στο οδόστρωμα ή στη βάση του ρείθρου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται
πρόστιμο 150 έως 500 ΕΥΡΩ ανάλογα με την έκταση, τη σοβαρότητα και την
επικινδυνότητα της ρύπανσης, ενώ σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παράβασης θα
αφαιρείται η άδεια χρήσης του δημοτικού χώρου.
ΑΡΘΡΟ 16
Ρύπανση ακάλυπτων χώρων, δασών και προστασία τους.
1. Η με οποιοδήποτε τρόπο απόρριψη σε ακάλυπτους χώρους δημόσιους και ιδιωτικούς,
ρέματα, δάση και αλλού εντός ή εκτός σχεδίου πόλης, αχρήστων υλικών (αδρανή υλικά,
στερεά απόβλητα, κηπευτικά προϊόντα κ.α.) με συνέπεια τη σοβαρή υποβάθμιση του
περιβάλλοντος, τη δημιουργία εστιών μόλυνσης και την προσβολή της αισθητικής του
τοπίου και του οικιστικού περιβάλλοντος, απαγορεύεται αυστηρά.
2. Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο από 200 έως 1000
ΕΥΡΩ ενώ παράλληλα επιβάλλεται στον ρυπαίνοντα η υποχρέωση να αποκαταστήσει τα
πράγματα στην πρότερη κατάσταση. Εάν ο ρυπαίνων δεν έχει τη δυνατότητα ή για
οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν προχωρήσει στην αποκατάσταση τότε την αποκατάσταση
κάνει ο ίδιος ο Δήμος χρεώνοντας και γι αυτό τον ρυπαίνοντα.
ΑΡΘΡΟ 17
Ρύπανση από την υπαίθρια αποθήκευση υλικών.
1. Απαγορεύεται η απόρριψη, τοποθέτηση ή κατάληψη πεζοδρομίων ή άλλων ελεύθερων
δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, πεζόδρομοι και άλλοι χώροι) με
εμπορεύματα και υποπροϊόντα παραγωγικής διαδικασίας, στερεά ή υγρά, όπως πρώτες
ύλες κι έτοιμα προϊόντα ή υποπροϊόντα, οικοδομικά, λατομικά, μεταλλευτικά και χημικά
υλικά, παλαιά είδη σιδήρου, ξυλεία, ελαστικού χάρτου, καύσιμα, λιπαντικά, χωρίς την
προηγούμενη άδεια της Δημοτικής Αρχής, την καταβολή του καθορισμένου τέλους και
υπό την προϋπόθεση ότι τα υλικά αυτά δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον.
2. Η υπαίθρια εναπόθεση, αποθήκευση και συγκέντρωση των υλικών αυτών πρέπει να
γίνεται κατά τρόπο που να αποκλείει τη διαρροή ή το διασκορπισμό τους στο
περιβάλλον.
3. Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου
χώρου, για την εναπόθεση, αποθήκευση ή συγκέντρωση των παραπάνω υλικών πρέπει
υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (περίφραξη υλικών,
κάλυψη με πλαστικό νάιλον και λοιπά) που πρέπει να λάβει ο αιτών.
4. Ο Δήμος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου της άδειας με τα παραπάνω ή
23

άλλα προστατευτικά μέτρα που του υποδεικνύονται, ανακαλεί την άδεια και ειδοποιεί
την αστυνομική αρχή για τη μη συμμόρφωση.
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν προβαίνει στην απομάκρυνσή τους, αυτό γίνεται από
τις υπηρεσίες του Δήμου με δαπάνη του μη συμμορφωθέντος και του επιβάλλεται, πέραν
των προβλεπομένων άλλων κυρώσεων, το σχετικό τέλος αυθαίρετης χρήσης
κοινόχρηστου χώρου και το πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου 1900/90.
5. Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω μέτρων προκληθεί ρύπανση
επιβάλλεται πέραν των προβλεπομένων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία,
πρόστιμο από 150 έως 800 ΕΥΡΩ ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της
ρύπανσης.
ΑΡΘΡΟ 18
Καθαριότητα οικοπέδων
Σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» κεφάλαιο ΣΤ΄
μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες σε Δήμους άρθρο 94 (πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων)
παράγραφος 1 αριθμ. 26 και τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, η μέριμνα για την
τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, ανήκει στους ιδιοκτήτες, νομείς και
επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός
πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους,
καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης των υπόχρεων και σύμφωνα με την απόφαση 396/2015 του Δημοτικού
Συμβουλίου. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα
(50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του
οικείου Δήμου, βεβαιούνται εις βάρος τους και η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου
προς καθαρισμό, το ύψος της οποίας προκύπτει από σχετική απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού
Κώδικα.
Επίσης δεν επιτρέπεται να εξέχουν από ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα κλαδιά δέντρων
κ.λ.π. είδη τα οποία εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Οι
ιδιοκτήτες τους οφείλουν να τα κλαδεύουν έγκαιρα, διαφορετικά τα κλαδεύει ο Δήμος ,
χρεώνοντάς τους τη δαπάνη και επιβάλλοντας πρόστιμο 250 ΕΥΡΩ.
Δεν επιτρέπεται η εντός οικοπέδων και λοιπών ιδιωτικών χώρων, προσωρινή
αποθήκευση σιδήρων-μετάλλων, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και λοιπών
ανακυκλώσιμων υλικών(ΣΚΡΑΠ) χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στους παραβάτες
επιβάλλεται πρόστιμο 500 ΕΥΡΩ.
ΑΡΘΡΟ 19
Κατασκευές σε πεζοδρόμια και ρείθρα.
Οποιαδήποτε κατασκευή σε κοινόχρηστο χώρο π.χ. ζαρντινιέρες στα πεζοδρόμια ή
κατασκευή ράμπας στα ρείθρα θα καθαιρείται από τις υπηρεσίες του Δήμου εφόσον δεν
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προβλέπεται από σχετική μελέτη και άδεια. Η σχετική δαπάνη θα καταβάλλεται από τους
υπευθύνους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του παρόντος κανονισμού και την
ταυτόχρονη επιβολή προστίμου ύψους από 100 έως 500 ΕΥΡΩ, ανάλογα με το μέγεθος
της παράβασης.
ΑΡΘΡΟ 20
Ρύπανση από εργοταξιακές δραστηριότητες.
Οι υπεύθυνοι εργοταξίων ιδιωτικών ή δημόσιων έργων πρέπει να διατηρούν το εργοτάξιο
καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν την καθαριότητα κάθε
φορά που προκύπτει ανάγκη. Να περιφράσσουν δε κατάλληλα τα εργοτάξια προς
αποφυγήν ατυχημάτων.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω επιβάλλεται πρόστιμο 500 – 1000 ΕΥΡΩ στο
οποίο προστίθεται και το κόστος αποκατάστασης της όποιας ζημιάς έχει δημιουργηθεί.
ΑΡΘΡΟ 21
Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων.
1. Όσοι ενεργούν ή συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη μεταφορά, φόρτωση,
εκφόρτωση και γενικά στη διακίνηση υλικών (υγρών, στερεών, αερίων) με φορτηγό,
βυτιοφόρο, σιλοφόρο και άλλο μεταφορικό μέσο στην περιοχή του Δήμου, οφείλουν να
λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα συσκευασίας και ασφαλούς μεταφοράς, ώστε ν’
αποφεύγεται ο διασκορπισμός τους και η ρύπανση του οικιστικού και φυσικού
περιβάλλοντος με τα μεταφερόμενα υλικά όπως λάδια, ασβέστια, τσιμέντα, χώματα
εκσκαφών, υγρά απόβλητα κλπ.
2. Σε βάρος όσων δεν λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα, ανάλογα με τη σοβαρότητα και
το μέγεθος της ρύπανσης, επιβάλλεται πρόστιμο 200 έως 600 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση
επανάληψης, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι και τριπλάσιο του επιβληθέντος προηγούμενα.
Παράλληλα επιβάλλονται σε βάρος τους το ποσό που δαπάνησαν οι υπηρεσίες του
Δήμου για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
ΑΡΘΡΟ 22
Ρύπανση οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων από διαρροή ορυκτέλαιων
1. Η ρύπανση οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων από ορυκτέλαια, που προέρχονται
από διαρροές κάθε είδους οχήματος και η οποία, εκτός από τα προβλήματα
καθαριότητας, μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα, αποτελεί
παράβαση του παρόντος κανονισμού. Οι οδηγοί οφείλουν να ελέγχουν προσεχτικά τα
οχήματά τους και ειδικά, στις έκτακτες περιπτώσεις διαρροής μετά από σύγκρουση,
οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες ώστε αυτές να
επιλαμβάνονται άμεσα προς πρόληψη ατυχημάτων ή κυκλοφοριακής έμφραξης.
2. Σε βάρος όσων δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω, ανάλογα με τη σοβαρότητα και
το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργούν, επιβάλλεται πρόστιμο από 200 έως 600
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ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση επανάληψης, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι και τριπλάσιο του
επιβληθέντος προηγούμενα. Παράλληλα καταλογίζεται σε βάρος τους το ποσό που
δαπάνησαν οι υπηρεσίες για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
ΑΡΘΡΟ 23
Παρεμποδίζουσα στάθμευση.
1. Απαγορεύεται η στάθμευση φορτηγών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, νταλικών,
πούλμαν, λεωφορείων, τροχόσπιτων και λοιπών μεγάλων τροχοφόρων στα δημοτικά
πάρκινγκ και πεζοδρόμια, κρασπεδόρειθρα, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους, γύρω
από σχολεία και εκκλησίες.
Όσοι δεν εφαρμόζουν τις παραπάνω διατάξεις υποχρεούνται στην καταβολή των
προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ και για κάθε περίπτωση
υποχρεούνται στην αποκατάσταση τυχόν φθορών και ζημιών.
2. Όργανα του Δήμου που διαπιστώνουν ότι οχήματα, πάσης φύσεως, καταλαμβάνουν
παρανόμως θέσεις στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α ή είναι σταθμευμένα μπροστά σε ράμπες
διευκόλυνσης της κυκλοφορίας εμποδιζόμενων ατόμων, υποχρεούνται να ζητήσουν
άμεσα την συνδρομή της Αστυνομίας για την απομάκρυνση του οχήματος. Η δαπάνη της
απομάκρυνσης θα βαρύνει τους δημιουργούντες το πρόβλημα, πέραν των
προβλεπόμενων από τον ΚΟΚ προστίμων που θα τους επιβάλλονται.
3. Απαγορεύεται η στάθμευση, έστω και προσωρινά, οχημάτων με τρόπο που να
εμποδίζεται η ελεύθερη μετακίνηση κάδων προς ή από το απορριμματοφόρο ή ακόμα και
το πλήρες άνοιγμα του καπακιού των κάδων. Επίσης απαγορεύεται η στάθμευση, έστω
και προσωρινά, οχημάτων με διακριτή (με ειδική σήμανση ή με άλλο τρόπο )
καθορισμένη θέση κάδου ( π.χ. διακριτική διαγράμμιση, εσοχή πεζοδρομίου). Παράβαση
της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 80 ΕΥΡΩ.
ΑΡΘΡΟ 24
Εμπορική διαφήμιση.
· Η αφισοκόλληση επιτρέπεται μόνο στους κοινόχρηστους χώρους που ορίζονται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι χώροι αυτοί μπορεί να παραχωρούνται, έπειτα
από δημοπρασία, σε ιδιωτική εταιρεία η οποία αναλαμβάνει τη διαχείρισή τους. Ο
διαφημιζόμενος συνεργάζεται με την εκάστοτε εταιρεία υποχρεωτικά.
· Ο διασκορπισμός εντύπων, η αναγραφή συνθημάτων και διαφημιστικών, η ανάρτηση
ταμπλό, πανό, επιγραφών μπορούν να πραγματοποιούνται έπειτα από σχετική άδεια που
θα χορηγείται από το Δήμο και εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Ν.
2946/01 και οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που καθορίζουν τους
χώρους και τον τρόπο προβολής καθώς και τον τρόπο και χρόνο απομάκρυνσής τους.
Σε περίπτωση που γίνονται τα παραπάνω χωρίς άδεια, ή με υπέρβαση αυτής,
επιβάλλονται τα αντίστοιχα πρόστιμα και ποινές όπως αυτά προβλέπονται από το Ν.
2946 /01 αρ. 10, η δαπάνη απομάκρυνσης υλικού της διαφήμισης καταλογίζεται σε
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βάρος των διαφημιζόμενων. Ειδικά για τις εταιρείες που εκμεταλλεύονται τους
κοινόχρηστους χώρους που έχουν παραχωρηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για
αφισοκόλληση, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 3.000 ΕΥΡΩ στις περιπτώσεις που
παρουσιάζουν απαράδεκτη εμφάνιση στα ταμπλό, ή την διενέργεια πλημμελούς
αφισοκόλλησης με αποτέλεσμα είτε το σχήμα των αφισών είτε τη διαρροή κόλλας στο
πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα.
Επίσης προβλέπονται και οι παρακάτω περιπτώσεις παραβάσεων:
1. Ρύπανση με επικόλληση εμπορικών αφισών ή αυτοκόλλητων ή αναγραφή συνθημάτων
στα φωτιστικά σώματα, στις πινακίδες οδικής κυκλοφορίας και στους φωτεινούς
σηματοδότες, σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, στους
τηλεφωνικούς θαλάμους, σε δημοτικά, δημόσια και ιδιωτικά κτίσματα σε ΚΑΦΑΟ ΟΤΕ
και κουτιά της ΔΕΗ, σε δένδρα και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Πρόστιμο 500
ευρώ.
2. Ρύπανση με αεροπανό με εξαίρεση την πολιτική δραστηριότητα, εφόσον δεν έχει δοθεί
νόμιμη άδεια από το Δήμο. Πρόστιμο 900 ευρώ.
3. Ρύπανση με φειγ – βολάν, φυλλάδια κτ.λ. με εξαίρεση την πολιτική δραστηριότητα,
εφόσον δεν έχει δοθεί νόμιμη άδεια από το Δήμο. Πρόστιμο 400 ευρώ.
4. Εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων ή γιγαντοαφίσες σε
κοινόχρηστους χώρους (κόλλες, σχισμένες αφίσες κ.λ.π.) καθώς και η απαράδεκτη
εμφάνιση διαφημιστικών ταμπλό. Πρόστιμο από 500 μέχρι 1000 ευρώ.
5. Πλαίσια ή διαφημίσεις ή επιγραφές καταστημάτων που τοποθετούνται αυθαίρετα σε
δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους. Πρόστιμο από 700 μέχρι 1200 ευρώ.
Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα
παραπάνω προβλεπόμενα πρόστιμα, κάθε φορά, διπλασιάζονται.
Προβολή πολιτικών και άλλων μηνυμάτων.
Για την προβολή μηνυμάτων πολιτικού περιεχομένου αλλά και μηνύματα μαθητικών,
φοιτητικών, συνδικαλιστικών και συνεταιριστικών οργανώσεων, ενώσεων προσώπων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο αρ. 3 του Ν. 1491/84.
ΑΡΘΡΟ 25
Φθορά κάδων κλπ δημοτικής περιουσίας.
Η αποκατάσταση των ζημιών σε κάδους κλπ είδη συλλογής απορριμμάτων καθώς και
στην εν γένει δημοτική περιουσία θα γίνεται σε βάρος και για λογαριασμό του υπαιτίου
στον οποίον θα επιβάλλεται παράλληλα και πρόστιμο από 350 έως 1400 ΕΥΡΩ, ανάλογα
με το μέγεθος της ζημιάς που προκάλεσε.
ΑΡΘΡΟ 26
Χωροθέτηση των λειτουργιών της πόλης.
1. Με ειδικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και με τήρηση της πολεοδομικής
νομοθεσίας που εκδίδονται μετά από εκπόνηση σχετικής μελέτης χωροθέτησης των
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λειτουργιών της πόλης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μπορεί να απαγορεύεται η
άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων σε κοινόχρηστους ή ελεύθερους χώρους του Δήμου,
με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία των πολιτών και τη διατήρηση
της ιστορικής, της αισθητικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της πόλης.
2. Με όμοιες αποφάσεις και με βάση την τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας, μπορούν
να αναστέλλονται έργα ή δραστηριότητες φυσικών ή νομικών προσώπων σε
κοινόχρηστους ή ελεύθερους χώρους, αν από τη μελέτη των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων διαπιστώνεται ρύπανση και υποβάθμιση του δομημένου και φυσικού
περιβάλλοντος. Αν για την άσκηση του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας
απαιτείται έκδοση σχετικής αδείας από το Δήμο, αυτή, αφού λήξει η τυχόν χορηγηθείσα,
δεν ανανεώνεται. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να γνωστοποιούνται
έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο.
ΑΡΘΡΟ 27
Ανταποδοτικά τέλη για αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
1. Για έργα ή δραστηριότητες φυσικών ή νομικών προσώπων που λόγω της φύσης ή του
μεγέθους ή της έκτασής τους, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για το
περιβάλλον και που έχουν επιβληθεί πέρα από τους γενικούς όρους και προδιαγραφές,
ειδικούς όρους και περιορισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος με απόφαση του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., το Δημοτικό Συμβούλιο εισηγείται την έκδοση απόφασης για
επιβολή τελών σε βάρος των παραπάνω κατηγοριών επιχειρήσεων, για την κάλυψη των
δαπανών κατασκευής και λειτουργίας έργων και προγραμμάτων προστασίας του
περιβάλλοντος.
2. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να ζητηθεί η έκδοση υπουργικής απόφασης για την
επιβολή ανταποδοτικών τελών σε βάρος επιχειρήσεων που χωρίς να προκαλούν
σοβαρούς κινδύνους ή ενοχλήσεις, υποβάλλονται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και
περιορισμούς που προβλέπονται για την προστασία του περιβάλλοντος από κανονιστικές
διατάξεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του
Νόμου 1650/86.
3. Για το ύψος των ανταποδοτικών τελών, τον τρόπο επιβολής και είσπραξης από το
Δήμο, εκτός της παραπάνω διάταξης, ισχύουν παράλληλα και οι διατάξεις της
παραγράφου 14 του άρθρου 25 του Νόμου 1828/89 όπου προστ. εδαφ. με την παρ. 6 αρ.
11 Ν.2503/97 περί επιβολής τελών ή εισφορών για τα έργα που εκτελούνται ή υπηρεσίες
του Δήμου που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και την ανάπτυξη των
υποβαθμισμένων περιοχών.
ΑΡΘΡΟ 28
Μη προβλεφθείσες περιπτώσεις.
Περιπτώσεις ρύπανσης οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στον κανονισμό αυτό, θα
αντιμετωπίζονται με την επιβολή προστίμου από 70 έως 500 ΕΥΡΩ, ανάλογα με το
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μέγεθος της ρύπανσης. Ο ρυπαίνων θα υποχρεώνεται επίσης στην επαναφορά του
περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση επιβαρυνόμενος με την απαιτούμενη προς
τούτο δαπάνη. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμμορφωθεί στα παραπάνω, τότε την
αποκατάσταση θα κάνει ο Δήμος χρεώνοντας με το αντίστοιχο ποσό τον ρυπαίνοντα.
ΑΡΘΡΟ 29
Προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης και συμμετοχή των πολιτών.
1. Ο Δήμος καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης των πολιτών στα ζητήματα του
περιβάλλοντος και της οικολογίας, με στόχο τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης
αλλά και της πρακτικής στήριξης, από τους πολίτες, των προγραμμάτων του στην
ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση,
αξιοποίηση, κομποστοποίηση κ.λ.π.), στη βελτίωση και επέκταση του πρασίνου και
γενικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στο ετήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνονται
ομιλίες, συζητήσεις, συνεντεύξεις, ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις, ανταλλαγές κ.λ.π.
για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με φορείς του δημοσίου και επαγγελματικού τομέα, τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα επιστημονικά ινστιτούτα, τις οικολογικές ομάδες και κινήσεις,
τους φορείς και επιδιώκει τη χρηματοδότηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων από
την Ε.Ε.
2. Ο Δήμος σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπής Παιδείας, τις Διευθύνσεις Α΄θμιας
και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καταρτίζει
πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των μαθητών.
ΑΡΘΡΟ 30
Μηχανισμός ελέγχου της τήρησης του παρόντος.
Οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού βεβαιώνονται από τους
αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και ο παραβάτης μπορεί να υποβάλλει τις απόψεις
του στην αρμόδια επιτροπή του Δήμου Τρίπολης, εντός τριών (3) ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής της πράξης βεβαίωσης παράβασης του κανονισμού
καθαριότητας.
Τα πρόστιμα, τα τέλη και οι λοιπές ποινές επιβάλλονται με απόφαση του καθ` ύλην
αρμοδίου Αντιδημάρχου Οικονομικών και εισπράττονται με βάση τις διατάξεις περί
βεβαιώσεων και εισπράξεων τελών του Δήμου. Η κλιμάκωση των προστίμων από το
κατώτερο ως το ανώτερο όριο σχετίζεται με τον όγκο των απορριμμάτων, το βαθμό, την
έκταση, την επικινδυνότητα και τη σοβαρότητα της ρύπανσης και με τη συχνότητα
επανάληψης των παραβάσεων. Τα έσοδα από πρόστιμα που αφορούν σε παραβάσεις του
παρόντος κανονισμού, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και ενισχύουν τους κωδικούς
απαλλοτριώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, για την αγορά ελεύθερων χώρων.
Επίσης, από τα ίδια έσοδα μπορούν να χρηματοδοτηθούν καμπάνιες επικοινωνίας,
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και να ενισχυθούν με τα απαραίτητα μέσα
ομάδες εθελοντισμού για την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Η
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κατανομή των κονδυλίων γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που
λαμβάνεται κάθε χρόνο.
ΑΡΘΡΟ 31
Εκδίκαση ενστάσεων.
Κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται κατά τον παρόντα κανονισμό
πρόστιμα, επιτρέπεται προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια μέσα σε εξήντα (60)
ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης αυτών στον μη τηρήσαντα τον κανονισμό. Τα
πρόστιμα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις
κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Τα πρόστιμα του παρόντος κανονισμού μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 32
Τελικές διατάξεις.
1. Ο παρών Κανονισμός θα βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.tripolis.gr.
2. Για όποιο θέμα δεν έχει προβλεφθεί στον παρόντα Κανονισμό αποφασίζει το
Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης , αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας
Νομοθεσίας.
3. Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις δια νόμων, κανονιστικών πράξεων κ.λ.π. που επιβάλλουν
δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, αυστηρότερες του παρόντος υπερισχύουν του παρόντος.
4. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης του και της
νόμιμης έγκρισης του, καταργείται δε κάθε προηγούμενη Κανονιστική απόφαση που
αφορά τα ανωτέρω ρυθμιζόμενα θέματα.
5. Άλλες κανονιστικές Αποφάσεις που δεν τροποποιούνται και δεν καταργούνται με τον
παρόντα κανονισμό και αφορούν άλλα κανονιστικού περιεχομένου θέματα εξακολουθούν
να ισχύουν μέχρι τροποποιήσεως τους με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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