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Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα 

με τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το αρ. 67 του Ν3852/2010, σε 

εφαρμογή του από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ/Α΄/55), το 

οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν4682/2020 (ΦΕΚ/Α΄ /76), Δ1α/ Γ.Π.οικ. 27683/29-4-2021 

(ΦΕΚ/Β΄/1814) ΚΥΑ και της με αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ. 27683/29-4-2021 (ΦΕΚ/Β΄/1814) ΚΥΑ. 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Της με αρ. 58/2021 απόφασης με θέμα: Έγκριση Τροποποίησης Κανονισμού της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη.  
 

      ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ (παρών) 

     ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (παρών) 

     ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ (απών) 

     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ (παρούσα) 

 

Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η εξής: 

Αγγελίνας Γ., Αγγελινιάδης  Ι., Ακκάς Γ., Αναγνωστόπουλος Ν., Άννινος Ν., Αραβαντινού-Τσιμπλάκη Μ., Αργυράκη-

Δεληγιώργη Ε., Βακαλάκης Η., Βαλλιανάτου Ε., Βεντούρη Ζ., Βότσης Ε., Γεωργαντζέλη Π., Γλαυκίδου – 

Παπαδοπούλου Ε., Θωΐδου Αικ., Ζαχαρόπουλος Π., Ιωαννίδης Κ., Ιωαννίδου Σ., Καζάκου Μ., Καζαντζίδης Ι., 

Κατηφές Π., Κόνιαρη Θ., Κοτζαμάνης Σ., Λαγουμιτζής Μ., Λεγάκης Γ., Λιντζέρης Α., Λουκίσας Α., Μάλαμα Α., 

Μαραγκάκης Κ., Μερτινός Δ., Μουταφίδης Γ., Μουταφίδου Β., Μπακατσέλος Ι., Μπακιρτζής N., Μπίχτας Π., 

Νάκης Γ., Παναγόπουλος Ν., Παπαδόπουλος Κ., Παπαδοπούλου Α., Ποζατζίδου Π., Σταματάτος Δ., Σταυρόπουλος 

Β., Σωτηροπούλου Δ., Τούντας Κ., Χαραμής Ε., Χατζηπαυλίδης Ε. 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

Αγγελίνας Γ., Αναγνωστόπουλος Ν., Λαγουμιτζής Μ., Λιντζέρης Α.,Μερτινός Δ., Νάκης Γ., Παπαδόπουλος Κ. 

 

Νόμιμος αριθμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου: σαράντα πέντε  (45) 

Η συνεδρίαση έγινε μετά από τη με αρ. πρωτ. 13813/7-5-2021 πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πρόδρομου Ζαχαρόπουλου που δόθηκε την ίδια μέρα σε όλα τα μέλη του 

Σώματος και στο Δήμαρχο κ. Γεώργιο Ιωακειμίδη.  

Παρούσα ήταν η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας κ. Α. Αιγινίτη.  

Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ι. Ρέντη κ. Ν. Μαυρουκλής. 

 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

ΑΔΑ: ΨΓΑΨΩΚΑ-ΜΘΛ



 - 2 - 

Θέμα 19ο: Έγκριση Τροποποίησης Κανονισμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του 

Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη.  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 

1.Το με αρ. πρωτ. 13795/7-5-2021 εισηγητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης, με το οποίο προτείνεται η συζήτηση του θέματος και έχει ως εξής: 

 

       Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 και άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν 1080/80 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών 

της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων συναφών 

διατάξεων επιτρέπεται, η, υπέρ δήμου ή κοινότητας επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων 

διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς πλατείας και εν γένει κοινοχρήστους χώρους και το 

υπέδαφος αυτών. 178479 – 11-07-18 

3. Τις διατάξεις του Ν. 1900/1990 « Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού και 

κοινοτικού κώδικα (π.δ. 323/1989) δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (ν. εσόδων δήμων και 

κοινοτήτων και άλλες διατάξεις. » (ΦΕΚ 125 Τεύχος Α). 

4. Το με υπ.αρ. ΦΕΚ 6086/Β΄/3-12-2020  περί έγκρισης της υπ΄αρ. 87/2020 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. 

Ρέντη όπως τροποποιήθηκε με το υπ΄αρ. ΦΕΚ  379/Β΄/ 2-02-2021. 

5. H υπ.αρ. 251/27-09-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί συζήτησης και λήψης απόφασης για 

την ψήφιση του Κανονισμού Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

 

Παρακαλούμε, για την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του  

Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, η επικαιροποίηση του οποίου  κρίνεται  αναγκαία λόγω των 

πολυδιάστατων αλλαγών που συνέβησαν κατά το χρονικό διάστημα 2012-2020 τόσο σε 

περιβαλλοντικό, νομικό, κοινωνικό όσο και  διοικητικό επίπεδο.   

 

Στόχο της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης αποτέλεσε η σύνταξη ενός νέου 

σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου που αφορά στη διατήρηση της καθαριότητας και στις αρχές της 

κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης  στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και στις διατάξεις του οποίου θα 

οφείλουν να συμμορφώνονται ο Δήμος, οι πολίτες, οι επισκέπτες και οι παντός είδους επιχειρήσεις 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.  

Ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  τον οποίο προτείνουμε προς έγκριση, έχει 

συνταχθεί έχοντας ως γενική βάση τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού Καθαριότητας που 

εγκρίθηκε με την  υπ.αρ. 251/27-09-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά ταυτόχρονα 

ενσωματώνει σημαντικές τροποποιήσεις και νέες διατάξεις, οι οποίες συντάχθηκαν με γνώμονα την 

κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ως προς την ορθολογική διαχείριση των αστικών στερεών 

αποβλήτων, το υφιστάμενο διοικητικό πλαίσιο, καθώς και τις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες του 

Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.  

Η ομαδική συνεργασία μεταξύ Δήμου- Πολιτών- Επιχειρήσεων αποτέλεσε το βασικό άξονα 

διαμόρφωσης της δομής του νέου Κανονισμού και ως εκ τούτου επιδιώχθηκε ένα σαφές, ευανάγνωστο 

και κατανοητό περιεχόμενο προς κάθε αναγνώστη, εφόσον ο Κανονισμός Καθαριότητας θα αποτελεί 

καθημερινά ένα εργαλείο – οδηγό για υπηρεσίες και εμπλεκόμενους.  

  Στα κεφάλαια του νέου Κανονισμού περιγράφονται με ακρίβεια το πεδίο εφαρμογής του, οι 

αρχές και οι στόχοι του, καθώς και οι υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων. Επιπλέον, γίνεται εκτενής 

αναφορά στις υποχρεώσεις του Δήμου αλλά και των πολιτών ως προς τη διαχείριση όλων των 

διακριτών ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων και τη διατήρηση της καθαριότητας σε εσωτερικούς 

και εξωτερικούς χώρους.  
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διακριτών ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων και τη διατήρηση της καθαριότητας σε εσωτερικούς 

και εξωτερικούς χώρους.  

Αναπτύσσεται κείμενο με το δίκτυο νέων κάδων εναπόθεσης και προσωρινής αποθήκευσης 

απορριμμάτων, με σαφή προσανατολισμό των διατάξεων προς την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων (ανακύκλωση, κομποστοποίηση, κλπ) και την προώθηση των αντίστοιχων προγραμμάτων 

που εφαρμόζονται ήδη στο Δήμο ή πρόκειται να εφαρμοστούν στο άμεσο μέλλον, με στόχο τη μείωση 

της ποσότητας των αποβλήτων που προορίζονται για ταφή στον ΧΥΤΑ και την προαγωγή της κυκλικής 

οικονομίας.  

  Κατά αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες και οι παντός είδους επιχειρήσεις θα είναι πιο ενήμεροι για 

τον τρόπο και το μέρος, όπου θα δύνανται να διαθέτουν ανά πάσα στιγμή τα ογκώδη και μη ογκώδη 

απορρίμματα, τα βιοαπόβλητα, τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες, τα απόβλητα είδη ρουχισμού, τα 

αδρανή οικοδομικά υλικά, κλπ. Συγκεκριμένα για τα ογκώδη αντικείμενα, προτείνονται τέλη 

αποκομιδής ανάλογα με το είδος και των όγκο τους, με σκοπό τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης 

διάθεσής τους σε κοινόχρηστους χώρους. 

  Επισημαίνεται πως το κείμενο που εισηγούμαστε έχει ενημερωτικό-διδακτικό χαρακτήρα με 

μακροπρόθεσμο όφελος για το Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη την εμφύσηση της περιβαλλοντικής 

συνείδησης στους πολίτες του και την υιοθέτησή της ως γενική κοινωνική στάση. Ωστόσο, κατά την 

παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού, προτείνεται η επιβολή προστίμων, οι τιμές των οποίων 

έχουν οριστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ναι μεν να συνετίσουν τον παραβάτη, αλλά και να τιμωρήσουν 

τον υπότροπο. Με στόχο την ελαχιστοποίηση του αριθμού των παραβάσεων, παρατίθενται εντός του 

Κανονισμού οι συνηθέστερες παραβάσεις του παρελθόντος, οι οποίες αφορούν κυρίως σε βανδαλισμό 

του αστικού εξοπλισμού, ρύπανση με γκράφιτι, απόρριψη αδρανών οικοδομικών υλικών και ογκωδών 

αντικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους, στάθμευση έμπροσθεν κάδων, λανθασμένη εναπόθεση 

απορριμμάτων στους κάδους προσωρινής αποθήκευσης, εγκατάλειψη οχημάτων στο οδόστρωμα.  

  Τέλος, προβάλλονται στο νέο Κανονισμό  όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας των πολιτών με 

τη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και τις επιμέρους υπηρεσίες καθαριότητας των 2  

Δημοτικών Ενοτήτων (τηλέφωνα, e-mails, ψηφιακές εφαρμογές & πλατφόρμες ενημέρωσης).     

     

2. Την τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. 

Ρέντη.  

 

 

και μετά από σχετική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Με ψήφους 27 Υπέρ & 5 Κατά  

 
Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  

Τούντας Κ., Μπακιρτζής Ν., Βότσης Ε., Χαραμής Ε., Θωΐδου Αικ. 

 

Παρών δήλωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  

Κατηφές Π., Αγγελινιάδης Ι. , Ιωαννίδης Κ., Κόνιαρη Θ., Ποζατζίδου Π., Γεωργαντζέλη Π. 

 

 

Εγκρίνει την  τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. 

Ρέντη, - η επικαιροποίηση του οποίου  κατέστη  αναγκαία λόγω των πολυδιάστατων αλλαγών που 

συνέβησαν κατά το χρονικό διάστημα 2012-2020 τόσο σε περιβαλλοντικό, νομικό, κοινωνικό όσο και  

διοικητικό επίπεδο - και αναλυτικά:  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ     ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  &   ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ       ΔΗΜΟΥ       ΝΙΚΑΙΑΣ-  ΑΓ.  Ι.  
ΡΕΝΤΗ

Επικοινωνία:   
Ενότητα Νίκαιας: 2104955611 ,2104962900
d_kath.anakiklosis@nikaia-ren9s.gov.gr
Ενότητα Αγ. Ι. Ρέντη: 2104251340,2104254341
kath_anak_apy@nikaia-ren9s.gov.gr
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ΑΡΧΕΣ         ΚΑΙ         ΣΤΟΧΟΙ  

Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των
μεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση
πλουτοπαραγωγικών πηγών, την καταστροφή του φυσικού κάλλους, την
αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον
μετά την χρήση τους.

Η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας είναι
υπεύθυνη για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, επιδιώκει μέσω των
προσφερόμενων στον τομέα καθαριότητας και προστασίας του
περιβάλλοντος και της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού:

1. Την καθαριότητα της πόλης.
2. Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
3. Τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
4. Την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και της

ποιότητας ζωής των κατοίκων.
5. Την αναβάθμιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους,

αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.
6. Την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των

εμπορικών περιοχών.
7. Την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών διαχείρισης στερεών

αποβλήτων με μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Τη
διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα.

8. Την ενίσχυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.
9. Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

    10.Την ενεργό συμμετοχή των δημοτών.

Α     Ρ     Χ     Ε     Σ  

Ο κανονισμός και η πολιτική συνεργασίας του Δήμου με τους δημότες,
τους   κατοίκους και τους εν γένει χρήστες των υπηρεσιών καθαριότητας,
διέπεται από τις εξής βασικές αρχές:

1. Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό, που χρήζει συνεχούς
φροντίδας και προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία και τον
παρόντα κανονισμό.

2. Η ποιότητα ζωής, η δημόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων
της πόλης, η προστασία των πολιτών από τις συνέπειες 

3. φυσικών  καταστροφών, αποτελούν δικαίωμα των πολιτών και
υποχρέωση της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. Η αξιοποίηση ( με την προώθηση της ανακύκλωσης και σε ειδικές
περιπτώσεις ανάκτησης ενέργειας ή εδαφοβελτιωτικού ) των υλικών
από τα απόβλητα, περιορίζει την σπατάλη ενεργειακών πόρων.

8. Οι Εναλλακτικές και Περιβαλλοντικά Ορθολογικές μέθοδοι Διαχείρισης
των απορριμμάτων συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.  

9. Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές. 
10. 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.

11.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
προσφορών για ανάκτηση ή επαναχρησιμοποίηση.

12. Η ενεργός συμμετοχή των δημοτών, κατοίκων και
επισκεπτών της  πόλης στα προγράμματα ανακύκλωσης και
εθελοντισμού και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

13. Ο ρυπαίνων  τιμωρείται με διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.

Σ     Τ         Ο     Χ     Ο     Ι  

Στόχοι και επιδίωξη του παρόντος Κανονισμού είναι:
H μεγιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών

αποβλήτων, ώστε να μειωθεί κατά το δυνατόν η σπατάλη φυσικών πόρων, να
επιτευχθεί μείωση του κόστους διαχείρισης και αύξηση της
αποτελεσματικότητας του συστήματος συλλογής, αποκομιδής και μεταφοράς
αυτών.

Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερομένων
υπηρεσιών στους δημότες, κατοίκους, επισκέπτες της πόλης και τους
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του Δήμου και
η αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων.

Ειδικότερα:
Mε την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την ανανέωση των κάθε είδους
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μέσων και την ενίσχυση του εξοπλισμού, την καθιέρωση τακτικής
επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών και την εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται:

Η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας της πόλης.
Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και

αρνητικών επιπτώσεων από την κάθε είδους ρύπανση.
Η προστασία της δημόσιας υγείας και των συνθηκών υγιεινής καθώς και

η διασφάλιση της  προστασίας πολιτών και εργαζομένων από την ανάμειξη
οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα απόβλητα, από την έκθεση
απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, τη διασπορά και διάχυσή τους στο
περιβάλλον.

Ο περιορισμός της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των
υλικών , που μπορούν να ανακυκλωθούν.

Η μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών, με τον
περιορισμό των δαπανών αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, ειδικών
απορριμμάτων και άλλων κατηγοριών αποβλήτων, τα οποία δεν εντάσσονται
στα «οικιακά» απορρίμματα και δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του Δήμου.

Η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών με την παροχή
κινήτρων, την ενημέρωση και την κατάρτιση.

Η παροχή στοιχείων στην Διοίκηση, ώστε να καταστεί δυνατή η
ορθολογική κατανομή των οικονομικών βαρών με αντικειμενικά κριτήρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ         Α΄  - ΓΕΝΙΚΕΣ         ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ         ΚΑΙ         ΕΝΝΟΙΕΣ  

Άρθρο         1  

     Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού.

Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι
κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται και προστατεύονται με την συνεχή
συνεργασία δημοτών – κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από
διατάξεις,που ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την τήρηση της καθαριότητας
της πόλης, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την ορθολογική διαχείριση
των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων, τη γνωστοποίηση των σχετικών
δημοτικών διατάξεων και την εφαρμογή τους.

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θίγουν τις ισχύουσες διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο         2  

     Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού.

 Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού ανήκει
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στην Διευθύνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου.
Ο Δήμαρχος μπορεί, με αποφάσεις του, να αναθέτει σε δημοτικούς

υπαλλήλους την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του
παρόντος Κανονισμού και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων.

Οι αρμόδιοι σύμβουλοι των διαμερισμάτων, οι φορείς και οι κάτοικοι της
πόλης, οφείλουν να συνδράμουν τις πιο πάνω υπηρεσίες ώστε να
επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση της
αποστολής τους.

Άρθρο         3  

Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων

Ως απορρίμματα – στερεά απόβλητα – στο πλαίσιο του παρόντος
κανονισμού, νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, που προέρχονται από
ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους, παράγονται σε χώρους
διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς χώρους αστικού
περιβάλλοντος και είναι εγκαταλελειμμένα.

Τα στερεά απόβλητα περιγράφονται αναλυτικά στην με αρ. 50910/2727
(ΦΕΚ Β΄ 1909/2003)

Δημοτικά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα που περιγράφονται στο
παράρτημα της ως άνω υπουργικής απόφασης με ονοματολογία αναφοράς
(κα),           

Ως οικιακά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα των κατοικιών, του
οδοκαθαρισμού ή άλλα απόβλητα που μπορούν από τη φύση ή την σύνθεσή
τους να εξομοιωθούν με τα «οικιακά».

Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού τα απόβλητα ταξινομούνται σε:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ (ΑΣΤΙΚΑ), ΕΙΔΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ.

          1. Τα Δημοτικά (Αστικά) απορρίμματα περιλαμβάνουν :

  α)   Εσωτερικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίες, καταστήματα,
γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους,
νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά όλους τους χώρους
στους οποίους εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, πλην των
παραγράφων β και γ του παρόντος άρθρου.
   β)   Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που 
κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κτλ
   γ)   Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κτλ.)
   δ) Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (σε μικρές ποσότητες), όπως 
μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κτλ.
   ε)   Ογκώδη αστικά απορρίμματα

        2. Τα Ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν,
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      α) Υπόλοιπα προερχόμενα από τη δραστηριότητα βιομηχανιών,
βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής
(μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, έλαια και λίπη, ρούχα, υφάσματα, χρώματα,
κόλες, ρητίνες, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια κτλ) που δεν προσομοιάζουν με
τα αστικά, λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και
τελικής επεξεργασίας.
      β) Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός των
μολυσματικών αποβλήτων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και
τοκετών, από παθολογοανατομικά, μικροβιολογικά, αιματολογικά εργαστήρια,
από τμήματα λοιμωδών νόσων κτλ, τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς
καύση σε ειδικούς κλιβάνους.
     γ) Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων.
     δ )  Π ρ ο ϊ ό ν τ α  κ α ι  υ λ ι κ ά  προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και

γενικά οικοδομικές εργασίες

     ε) Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και
οχημάτων.
    στ) Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη
τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις.

3. Τα Τοξικά – Επικίνδυνα απορρίμματα
περιλαμβάνουν: 
 όλα τα  απορρίμματα που περιέχουν ουσίες οι οποίες εγκυμονούν
κινδύνους για την   υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά
φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά κλπ.), τα οποία περιέχονται στην
Κ.Υ.Α. 13588/725/2006  «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των
επικίνδυνων αποβλήτων σε  συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα  απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης
Δεκεμβρίου 1991» και των οποίων η  συλλογή, αποκομιδή και τελική
διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και  μεταφορικά μέσα διάφορα από
τα συνήθη.
  
                                                                             
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Άρθρο         4  

      Υποχρεώσεις του Δήμου

      Με βάση τον παρόντα κανονισμό, οι υποχρεώσεις του Δήμου
καθορίζονται ως εξής:
1. Η οργάνωση και επίβλεψη της προσωρινής αποθήκευσης,

συλλογής,  αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών (μη
ογκωδών δημοτικών)  απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται
στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται,
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σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε  περιοχής, βάσει προγράμματος που
καταρτίζει η Δ/νση Καθαριότητας. Τα  απορρίμματα μεταφέρονται, με
ειδικά μέσα του Δήμου, σε σταθμούς  μεταφόρτωσης, χώρους
υγειονομικής ταφής, εργοστάσια διαλογής, ανακύκλωσης, ή όπου
αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή. Ο Δήμος οφείλει να διατηρεί τα μέσα
προσωρινής αποθήκευσης σε καλή κατάσταση και να προβαίνει  σε
συχνό πλύσιμο, απολύμανση και συντήρησή τους.

2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ογκωδών» δημοτικών
(αστικών) απορριμμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.1
του παρόντος κανονισμού (παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές
συσκευές,  στρώματα κτλ), πραγματοποιείται εντός . . . ημερών
από την  ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης
δημοτών της  αρμόδιας υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, ή
βάσει άλλου ειδικού  προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζεται
από την Διεύθυνση και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες Καθαριότητας
των δημοτικών διαμερισμάτων. Η  διεύθυνση  είναι  υποχρεωμένη  να
καθορίσει ημερομηνία και ώρα που θα ανταποκριθεί στο αίτημα του πολίτη
και μόνο τότε ο δημότης θα μπορεί να τοποθετήσει τα ογκώδη στο δρόμο.
Οι  ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν από την αποκομιδή ογκωδών
δημοτικών απορριμμάτων, να προκαταβάλουν το προβλεπόμενο τέλος
αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο (ανάλογα με το βάρος, τον όγκο
του κτλ), όπως  αυτό  θα  καθοριστεί  με  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου.

3. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ειδικών» απορριμμάτων που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2 .Η αποκομιδή για την κατηγορία  αυτή,
γίνεται από τους ίδιους τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα και ευθύνη ή,
εφ’ όσον ο Δήμος έχει την δυνατότητα και την σχετική υποδομή,
βάσει ιδιαίτερου προγράμματος αποκομιδής. Στις περιπτώσεις αυτές,
οι ενδιαφερόμενοι,  πρέπει, πριν από την αποκομιδή, να έχουν
καταβάλλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά τόνο (ή κυβικό
μέτρο), όπως αυτό θα καθορίζεται  κάθε  φορά με  απόφαση  του
Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής
και απομάκρυνσης μικροαπορριμμάτων από τα μέσα
προσωρινής  εναποθέσεως ή τα μικροαπορρίμματα που κείνται σε
οδούς, πλατείες, άλση  και κοινόχρηστους χώρους.Η συχνότητα και οι
μέθοδοι καθαρισμού ορίζονται από τον Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες, τις
δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. Για να διατηρούνται οι  εξωτερικοί
χώροι καθαροί, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες
αποστάσεις εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς
κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαπορριμμάτων κτλ
τα οποία  οφείλει να διατηρεί καθαρά, αποκομίζοντας το περιεχόμενο
τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

5. Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των
οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα
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προγράμματα  και δρομολόγια των λοιπών μέσων και τις ώρες
σάρωσης και πλύσης των οδών και κοινοχρήστων χωρών

6. Η γνωστοποίηση του παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπει το άρθρο
79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

7. Η λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό
απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή
εκτάκτων γεγονότων.

8. Η 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». 

   Επί πλέον ο Δήμος φροντίζει :

� Να συμμετέχει και να χρησιμοποιεί δίκτυα σταθμών
μεταφόρτωσης.

� Να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών
αποβλήτων.

� Να ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων.

� Να προμηθεύεται και να χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό.

� Να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη
την τεχνολογική εφαρμοσιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα.

� Να αναπτύσσει ολοκληρωμένη επικοινωνιακά τεκμηριωμένη
πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση
για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού.

� Να συμβάλλει στην περιβαλλοντική αγωγή των παιδιών και των νέων.

� Να ενισχύει και να συνεργάζεται με εθελοντικές ομάδες και μη
κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.

 Άρθρο         5  

      5.1. Εξαίρεση από τον παρόντα κανονισμό

      Όπως προβλέπεται στην υπουργική απόφαση 50910/2727 «Μέτρα και
όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΦΕΚ Β 1909/2003) «Ο Δήμος
μπορεί να μη δέχεται δημοτικά απόβλητα, εκτός από τα οικιακά, αν – λόγω
της σύνθεσης, της ποιότητας ή της ποσότητας τους – δεν είναι δυνατή η
αποκομιδή, η συλλογή και η διάθεσή τους με τις υπάρχουσες κάθε φορά
δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας». Ο Δήμος δεν υποχρεούται :

      5.1.1. Στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – αποβλήτων
του άρθρου 3 παρ. 3 και όσων χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνα» ή διέπονται
από ειδικές διατάξεις όπως :
α) ραδιενεργά απόβλητα
β) εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες
γ) απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση
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μεταλλευτικών πόρων
δ) γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείμματα γεωργικών
φαρμάκων, εντομοκτόνων κλπ.

       5.1.2. Στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή
μηχανημάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε
ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.

       5.1.3. Στη συντήρηση και τον καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου
όμβριων της Ε.Υ.Δ.Α.Π., για το οποίο είναι αρμόδιοι η επιχείρηση
αποχέτευσης και το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

       5.1.4. Στον καθαρισμό σταθμών και γραμμών που βρίσκονται σε
στεγασμένους ή περιφραγμένους χώρους, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα,
νομή ή κατοχή σε φορείς μέσων μαζικής μεταφοράς (Μετρό, Η.Σ.Α.Π., Ο.Σ.Ε.,
Υπεραστικά Λεωφορεία, Τραμ κτλ)

       5.1.5.Στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που
ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.

       5.1.6.Επίσης ο Δήμος δεν υποχρεούται να αποκομίζει τα απορρίμματα
που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις ή
μισθώνουν χώρους, από φορείς οι οποίοι απαλλάσσονται της καταβολής
ανταποδοτικών τελών. Ο Δήμος μπορεί, εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς
αυτοί παρέχουν προς χρήση τα ακίνητα τους σε ιδιώτες – υπόχρεους
καταβολής τελών – να βεβαιώνει τα ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές ή
χρήστες του χώρου.

      5.1.7.Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων μέτρων, για
λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης
απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α. – Σ.Μ.Α. κτλ), ο Δήμος, μετά από ενημέρωση των
δημοτών, μπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να διακόπτει τα
προγράμματα αποκομιδής, μέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα μέτρα ή
επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Δήμος,
λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της
υγείας των πολιτών.

      5.2. Καθαριότητα δημοσίων και δημοτικών χώρων
που χρησιμοποιούνται για ιδιωτικές εκδηλώσεις

      5.2.1. Η καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που
χρησιμοποιούνται από διαφόρους φορείς για την πραγματοποίηση
εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν
τους χώρους που διατίθενται καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων
και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, μετά το πέρας των εκδηλώσεων,
στην κατάσταση που τους παρέλαβαν
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     5.2.2. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το
πέρας των εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με
την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόμενου
τέλους όπως αυτό θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, τα απορρίμματα, πρέπει να αποθηκεύονται
προσωρινά σε μέσα μηχανικής αποκομιδής, ή οι υπεύθυνοι να τα
συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σημεία που θα τους
υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση.

   5.2.3. Στους παραβάτες του άρθρου 5 παρ. 2,1 επιβάλλεται πρόστιμο
ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης.

      5.3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, τα αγάλματα, τα μνημεία
και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο που προστατεύεται από την κείμενη
νομοθεσία για το φυσικό κάλος ή την ιστορική του αξία , πρέπει να
διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών
χώρων και λοιπών δημόσιων χώρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαση και
επισύρει πρόστιμα ανάλογα με την έκταση της παράβασης. Στους
παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες
αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά.

Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού,
στάσεις λεωφορείων, κάδοι, συμπιεστές, καλάθια και λοιπά μέσα
προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, πινακίδες κτλ) πρέπει να
διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται προς το σκοπό του, που είναι η
παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και να μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή
αισθητικής υποβάθμισης της πόλης. Η ρύπανση των στοιχείων «αστικού
εξοπλισμού» της πόλεως αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά
πρόστιμο. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι
δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Άρθρο         6   –       Ορισμοί  

       Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των
διατάξεων

   
      Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι
χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες :
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      6.1. «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου κατοικούν, μόνιμα
ή πρόσκαιρα, μεμονωμένα άτομα οικογένειες και τα συγκροτήματα κατοικιών
(πολυκατοικίες). Υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους, για δε τους
κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτημάτων είναι ο
διαχειριστής. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, όλοι οι ιδιοκτήτες των
διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου.

6.2. «Επιχειρήσεις – Καταστήματα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι,
όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε
είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι :
α) Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους.
β) Για ανώνυμες εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος
και Γενικός Διευθυντής.
γ) Για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ο διαχειριστής τους.
δ) Για Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, ο Διαχειριστής.
ε) Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο.
στ) Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα
που τις αποτελούν.
ζ) Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι
εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που τις αποτελούν.

     6.3. «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκούνται
οποιαδήποτε επαγγέλματα, μόνιμα ή πρόσκαιρα, στους οποίους υπεύθυνος
είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομέας ή κάτοχός τους.

     6.4. «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη,
εντός ή εκτός σχεδίου στους οποίους υπεύθυνος είναι ο κύριος, ο νομέας ή ο
κάτοχος αυτών.

                                                                       6.5. «Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια» θεωρούνται
οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές
επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητές τους και την υποστήριξή
τους. Στις μονάδες αυτές υπεύθυνος για την καθαριότητα, είναι συγκεκριμένο
πρόσωπο, οριζόμενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της μονάδας και
γνωστοποιούμενο στο Δήμο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει ορισθεί, υπεύθυνοι
θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας.

6.6  «Υπεύθυνοι μεταφοράς και Μεταφόρτωσης» θεωρούνται οι
εκτελούντες τις εργασίες αυτές, καθώς και οι οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων
και γενικά όλοι οι προστηθέντες από τους εκτελούντες τις εργασίες αυτές.
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Άρθρο         7  

       Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη δημοτικά
(αστικά) απορρίμματα

    7.1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, έτσι όπως αυτοί
χαρακτηρίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται να
γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει
καταρτίσει για την περιοχή τους. Τις ημέρες και ώρες διέλευσης των
απορριμματοφόρων, οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματα τους
σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, σε προκαθορισμένη θέση, που έχει
υποδειχθεί από τις  υπηρεσίες καθαριότητος.Σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται η τοποθέτηση  απορριμάτων   έξω  από  ξένη  ιδιοκτησία  ή  το
κρέμασμά τους σε δέντρα,κολώνες  ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη
τους στο δρόμο ή το  πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος. Για τους
παραβάτες των διατάξεων αυτών ισχύουν οι κυρώσεις, που προβλέπονται
στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου για κάθε σακούλα ή αντικείμενο.

   7.2. Κάθε κτίριο πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο για τη συγκέντρωση
και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων του κτιρίου μέχρι την
αποκομιδή τους από τα συνεργεία καθαριότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης
προκηπίου ή τοποθέτησης της πρόσοψης του κτιρίου εσωτερικά της
οικοδομικής γραμμής, ο χώρος αυτός μπορεί να γίνει το προκήπιο ή ο
παρόδιος ακάλυπτος χώρος (άρθρο 376 ΠΔ 27/99 περί κώδικα βασικής
πολεοδομικής νομοθεσίας).
                                                                                                                   
    7.3.α) Η μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων
προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, συνέπεια πρόσκρουσης ή
βανδαλισμού, επισύρει κάθε φορά πρόστιμο.

    7.3.β) Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η
αναγραφή συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης
απορριμμάτων επισύρει κάθε φορά πρόστιμο.

    7.4. Για λόγους που σχετίζονται με την δημόσια υγεία, την προστασία του
περιβάλλοντος και την αισθητική της πόλης, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση
σκουπιδιών έξω από τους κάδους προσωρινής αποθήκευσης προσωρινής
αποθήκευσης. Για όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει
κάθε φορά για κάθε σακούλα  ή αντικείμενο καθώς και για σκουπίδια  μη
συσκευασμένα καταλλήλως, αντίστοιχα πρόστιμα. 
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    7.5. Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής
αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδους,  συμπιεστές, καλάθια κτλ), τα οποία
βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή σε ακάλυπτους ιδιωτικούς χώρους,
οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το
περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων. Εφ’ όσον τα
μέσα δεν είναι καθαρά ή δεν έχουν ληφθεί από τους υπευθύνους τα
απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης και των
κινδύνων διασποράς ή διαρροής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο.

7.6.  Ειδικότερα  για  τα  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος,
χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super market κτλ, που παράγουν μεγάλο όγκο
στερεών  αποβλήτων,  των  οποίων  είναι  δυνατή  η  συμπίεση,  οι  υπεύθυνοι
υποχρεούνται,  στα  πάσης  φύσεως  απορρίμματα  και  τις  συσκευασίες,  που
τοποθετούν προς αποκομιδή, να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον
όγκο τους δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κτλ) και
να  τα  εναποθέτουν  στα  μέσα  μηχανικής  αποκομιδής,  τηρώντας  τις
διατάξειςτου  παρόντος  ή,  εφ’όσον  στην  περιοχή  δεν  εκτελείται  μηχανική
αποκομιδή  ή  ο  όγκος  των  απορριμμάτων  υπερβαίνει  τις  δυνατότητες  των
προσωρινών  μέσων,  οι  υπεύθυνοι  υποχρεούνται,  σε  συνεννόηση  με  την
αρμόδια Διεύθυνση, να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα με την διαδικασία
που  προβλέπεται  στην  παρ.  1  του  παρόντος  άρθρου.  Στους  μη
συμμορφούμενους  με  την  διάταξη  αυτή  ο  Δήμος  επιβάλλει  κάθε  φορά
πρόστιμο.  Σε  περίπτωση  μεγάλου  όγκου  ή  υποτροπής  το  πρόστιμο
διπλασιάζεται.

7.7.  Ιδιώτες  ή  επιχειρήσεις,  που  διατηρούν  δικά  τους  μέσα  προσωρινής
αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδους,   συμπιεστές,  καλάθια κτλ),  τα οποία
βρίσκονται  σε κοινόχρηστους χώρους ή σε ακάλυπτους ιδιωτικούς χώρους,
οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από
κινδύνους διαρροής ή  διασποράς αποβλήτων.  Εφ’ όσον  τα  μέσα δεν  είναι
καθαρά  ή  δεν  έχουν  ληφθεί  από  τους  υπευθύνους  τα  απαιτούμενα
προστατευτικά  μέτρα  για  τον  έλεγχο  της  ρύπανσης  και  των  κινδύνων
διασποράς ή διαρροής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο

Άρθρο         8  

       Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη δημοτικά (αστικά)
απορρίμματα

       8.1.Γενική διάταξη για τα ογκώδη αντικείμενα

Τα απορρίμματα αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των οικιακών»
απορριμμάτων. Παραλαμβάνονται από το Δήμο, μόνον εφ’ όσον διαθέτει τα
μέσα και έχει τη δυνατότητα αποκομιδής ογκωδών Δημοτικών (αστικών)
απορριμμάτων, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με την
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Υπηρεσία Καθαριότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2.
Στην περίπτωση που ο Δήμος δύναται να αποκομίσει τα απορρίμματα

αυτά, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται :
        α) Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος 
αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο, ανάλογα με το είδος του, όπως
αυτό θα προσδιοριστεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
       β) Να παραδίδουν τα αντικείμενα την ημέρα, την ώρα και στο σημείο που
θα καθορίσει ο Δήμος
       γ) Να μην εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, στο
οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους από πριν αλλά μόνον σύμφωνα με
τις υποδείξεις του Δήμου, όπως αυτές ανακοινώθηκαν αρμοδίως στον
ενδιαφερόμενο με σχετική έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση για την ημέρα,

την ώρα και τον τόπο που πρέπει να εναποθέτουν προσωρινά τα προς 
αποκομιδή αντικείμενα. Τα αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο 
ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι 
ευχερής η αποκομιδή τους. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται κάθε φορά
πρόστιμο και η παράβαση αυτή συνιστά άνευ αδείας κατάληψη κοινόχρηστου 
χώρου, για την οποία εφαρμόζονται όσα προβλέπονται από τον κανονισμό 
κοινοχρήστων χώρων.

       8.2. Συσκευασίες

Ειδικότερα για τα ογκώδη απόβλητα  ο ι κ ι ακού  τύπου και σε περιορισμένες

ποσότητες, που προέρχονται από καταστήματα, γραφεία κτλ, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, να έχουν

προηγουμένως  ελαχιστοποιήσει  τον  όγκο  στα  πάσης  φύσεως  απορρίμματα  συσκευασίας,  που

τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κτλ.) δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου

τρόπου (περιδέσεως κτλ).  Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει

κάθε φορά πρόστιμο.  Σε  περίπτωση υποτροπής  ή  σε περιπτώσεις μεγάλης κατάληψης
κοινόχρηστων χώρων, παρεμποδίζοντας  την κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων
το πρόστιμο διπλασιάζεται.

   
      8.3. Προϊόντα κηπευτικών εργασιών

α)  Καθαρά φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κτλ., εάν
μεν  έχουν  μικρό  όγκο  και  βάρος  συσκευάζονται  σε  ειδικούς
ανακυκλωνόμενους  ανθεκτικούς  σάκους  και  η  αποκομιδή  τους
πραγματοποιείται  όπως  στην  παρ.1γ  του  άρθρου  8.  Σε  περίπτωση
απορρίψεώς τους επί του πεζοδρομίου χωρίς συσκευασία (χύμα), ή χωρίς να
έχουν  τηρηθεί  τα  προβλεπόμενα  στο   άρθρο  1   και  8  του  παρόντος,
επιβάλλεται κάθε φορά στον υπεύθυνο πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται
σε  περίπτωση  υποτροπής  ή  ανάλογα  με  τον  όγκο  και  την  έκταση  της
κατάληψης.

      β)  Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κτλ,  συσκευάζονται  σε
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ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή
τους. Για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεσης προς αποκομιδή
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 1 γ του άρθρου 8.

     γ) Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς
από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμειξή τους με
οικιακά απορρίμματα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Το
πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

Άρθρο         9  

     Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων

     9.1. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την
υποδομή και  έχει τη δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών
απορριμμάτων από  βιομηχανικές, βιοτεχνικές 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 την σειρά τους έχουν
υποχρέωση :

� Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής
όπως αυτό θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

� Να τηρούν τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα ογκώδη δημοτικά
απορρίμματα έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παρ.1.

     9.2. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει δυνατότητα αποκομιδής,
μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων, που περιγράφονται στο
άρθρο 3 παρ. 2 α, οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων,
συνεργείων κτλ. υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά
τους μέσα, ή να συνάψουν συμβάσεις με αντίστοιχη εταιρία ανά είδος. Επίσης
υποχρεούνται, μέχρι την ημέρα της αποκομιδής, να τα  κρατούν
συσκευασμένα σε εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεών τους και να μην
τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, το οδόστρωμα ή άλλους κοινόχρηστους
χώρους. Για τους παραβάτες ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ.1
γ.
     9.3. Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων – εκτός
εκείνων που εξαιρούνται στην παρ. 2 του άρθρου 3 – οι υπεύθυνοι είναι
υποχρεωμένοι :
      α) για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους ή
αυτοσυπιεζόμενες κλειστές πρέσες,
      β) για τον εμφανή χαρακτηρισμό τους ως «απορρίμματα νοσοκομειακά,
μη επικίνδυνα, μη τοξικά» με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω
στους κάδους, τους σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες ή άλλο τρόπο
σήμανσης, που θα υποδειχθεί στους υπευθύνους από τις υπηρεσίες
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καθαριότητος του Δήμου,
      γ) Οι υπεύθυνοι των αποβλήτων της προηγούμενης παραγράφου
υποχρεούνται, εφ’ όσον τους ζητηθεί, να χορηγούν βεβαίωση, στην οποία θα
αναφέρουν την προέλευση και το είδος των απορριμμάτων.

     9.4. Ειδικά τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 δ του
παρόντος κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα και αδρανή υλικά, που
προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κτλ.)
μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου εργασιών στους
ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών ή τους Χ.Υ.Τ.Α. :

        9.4.α. Απαγορεύεται η εναπόθεση επί του πεζοδρομίου, του
οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου (δημοσίου ή δημοτικού χώρου) κάθε
είδους υλικών άνευ αδείας από το Δήμο και χωρίς τη λήψη των ειδικών
μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, που προβλέπονται κάθε φορά
από τις κείμενες διατάξεις, τον Κανονισμό κοινοχρήστων χώρων του Δήμου
Νίκαιας  –  Αγ.Ι.Ρέντη  και τον παρόντα Κανονισμό. Σε κάθε περίπτωση
απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη συσκευασία (χύμα) και
χωρίς τη λήψη  των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων για την
ασφάλεια πεζών και  οχημάτων και την αποφυγή ρύπανσης από
διαρροή των υλικών. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται για το σκοπό αυτό, να
λαμβάνουν μέτρα για την  επιμελή κάλυψη των υλικών, την αποφυγή
διάχυσης υλικών ή αποβλήτων  στο περιβάλλον και την προστασία των
πολιτών και να συμμορφώνονται με  τις υποδείξεις της υπηρεσίας για τη
λήψη πρόσθετων μέτρων, όταν αυτά κρίνονται απαραίτητα. Οι παραβάτες
της παραγράφου αυτής τιμωρούνται κάθε φορά με πρόστιμο και θεωρείται
ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο  άνευ αδείας. Τα πρόστιμα
διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής ή αν,  από την έκταση της
κατάληψης και τον κίνδυνο διασποράς των υλικών,  προκαλούνται
προβλήματα στη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και την ευταξία της πόλης.

     9.4.β. Ωσαύτως απαγορεύεται η απόρριψη των ως άνω υλικών σε
ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, ρέματα, πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις
εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν σοβαρά
προβλήματα στο περιβάλλον, δημιουργούν εστίες ρύπανσης και
υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και προκαλούν κινδύνους.
Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός από τις ποινές που προβλέπει το
άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις από την
κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο. Σε περίπτωση
υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο έως και πενταπλάσιο του αρχικά
επιβληθέντος, ανάλογα με το μέγεθος και την σοβαρότητα της ρύπανσης.
 

     9.4.γ. Δεν επιτρέπεται η χωρίς άδεια κατάληψη κοινοχρήστων (δημοτικών ή δημοσίων) χώρων

για την τοποθέτηση ειδικών κάδων (σκάφες,   containers κτλ) στους οποίους ρίπτονται
μπάζα ή κάθε μορφής αδρανή υλικά. Οι υπεύθυνοι, όπως αυτοί καθορίζονται
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στην παρ. 4 γ 2 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται :

     i. Να εφοδιάζονται με σχετική άδεια από το Δήμο. Να αναρτούν σε εμφανές
σημείο πινακίδα με τον αριθμό της αδείας, την ημερομηνία έκδοσης και  τα
στοιχεία του υπευθύνου. Οι άδειες εκδίδονται από  το τμήμα Προσόδων του
Δήμου, μετά από αυτοψία του τμήματος Οδοποιίας

    ii. Ως υπεύθυνοι της προηγούμενης παραγράφου νοούνται οι
κύριοι,  νομείς ή κάτοχοι ως και οι μισθωτές και εκμισθωτές των ως άνω
μέσων και των χώρων τοποθέτησής τους.
    iii. Οι άδειες περιλαμβάνουν απαραιτήτως τη χρονική διάρκεια
ισχύος τους, τον συγκεκριμένο χώρο που διατίθεται, τις διαστάσεις του κινητού
μέσου  ή της κατάληψης (κάδου, σκάφης, container κτλ) ή της
προστατευμένης  προσωρινής κατασκευής και τα πλήρη στοιχεία των
υπευθύνων της παρ. 4.γ. ιι του παρόντος άρθρου.

       9.5. Στους παραβάτες της παραγράφου 4.γ. ι επιβάλλεται πρόστιμο
για  κάθε ημέρα παραμονής του μέσου σε κοινόχρηστο χώρο. Σε
περίπτωση παραμονής σκάφης, συμπιεστού ή άλλου μέσου, χωρίς άδεια,
πέραν των 3  ημερών, το μέσο απομακρύνεται από την υπηρεσία
και η δαπάνη  απομάκρυνσης, όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά,
καταλογίζεται στους υπευθύνους.

     9.6. Η εσκεμμένη εγκατάλειψη αντικειμένων ή μπαζών από επαγγελματικά
αυτοκίνητα εργολάβων ή μεταφορικών εταιρειών σε δρόμους ή άλλους
κοινόχρηστους χώρους επισύρει πρόστιμο.

    9.7. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους
πεζούς και τα οχήματα που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας.

Άρθρο         10  

     Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων
που δεν μεταφέρονται από τις υπηρεσίες του Δήμου.

     10.1. Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3
συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους
υπευθύνους, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος
κανονισμού και τη σχετική νομοθεσία.

                                                                                                        
     10.2. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, μέχρι την ημέρα της αποκομιδής τους,
να τα κρατούν συσκευασμένα σε ειδικούς προστατευμένους χώρους εντός
της ιδιοκτησίας τους και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα
ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να προβούν σε
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άμεση απομάκρυνσή τους με δικά τους μέσα. Η μη συμμόρφωση των
υπευθύνων (εκτός όσων προβλέπονται από υγειονομικές ή άλλες διατάξεις),
επισύρει κάθε φορά πρόστιμο ανάλογα με το είδος των απορριμμάτων. Οι
παραβάτες οφείλουν να απομακρύνουν άμεσα από τους κοινόχρηστους
χώρους τα απορρίμματα. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Κανονισμού κοινοχρήστων χώρων και επιβάλλεται πρόστιμο για
κατάληψη άνευ αδείας κοινοχρήστου χώρου ίσο με το τριπλάσιο του
μεγαλύτερου συντελεστή κατάληψης κοινόχρηστων χώρων που ισχύει κάθε
φορά.
      
     10.3. Απαγορεύεται η ανάμειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων με
τα οικιακά απορρίμματα και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά μέσα
αποκομιδής. Η ανάμειξη επικίνδυνων απορριμμάτων με «οικιακά»
απορρίμματα από νοσοκομεία ή άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες που
αναμειγνύουν μολυσματικά ή επικίνδυνα απόβλητα με οικιακά απορρίμματα,
επισύρει κάθε φορά πρόστιμο.

     10.4. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρμόδια
όργανα εφαρμογής του παρόντα κανονισμού, να παρουσιάζουν κατά τους
ελέγχους αποδεικτικά της αποκομιδής και τελικής διάθεσης των ειδικών και
επικίνδυνων απορριμμάτων.

            

ΚΕΦΑΛΑΙΟ         Δ΄         ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ –   ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    

 Πολύτιμα υλικά χάνονται από τις οικονομίες μας.Σε έναν κόσμο όπου η ζήτηση
και  ο  ανταγωνισμός  για  πεπερασμένους  και  ενίοτε  σπάνιους  πόρους  θα
συνεχίσουν να αυξάνονται, και η πίεση που ασκείται στους πόρους προκαλεί
μεγαλύτερη  περιβαλλοντική  υποβάθμιση  και  ευθραυστότητα.Μια  κυκλική
οικονομία  είναι  μια  εναλλακτική  λύση  έναντι  μιας  παραδοσιακής  γραμμικής
οικονομίας  (παραγωγή,  χρήση,  απόρριψη)  στην  οποία  χρησιμοποιούμε
πόρους όσο το δυνατόν περισσότερο, εξάγουμε τη μέγιστη αξία από αυτούς
όσο είναι σε χρήση, έπειτα ανακτούμε και αναδημιουργούμε προϊόντα και υλικά
στο τέλος της λειτουργικής διάρκειας ζωής. Τα συστήματα κυκλικής οικονομίας
διατηρούν την προστιθέμενη αξία στα προϊόντα όσο το δυνατόν περισσότερο
και  εξαλείφουν τα απόβλητα.  Διατηρούν τους πόρους εντός της οικονομίας,
όταν  ένα  προϊόν  έχει  φτάσει  στο  τέλος  ζωής του,  έτσι  ώστε  να μπορεί  να
χρησιμοποιηθεί παραγωγικά ξανά και ξανά και ως αποτέλεσμα να δημιουργούν
πρόσθετη αξία. Η μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία απαιτεί αλλαγές στις
αλυσίδες  αξίας,  από  τον  σχεδιασμό προϊόντων μέχρι  νέες  επιχειρήσεις  και
επιχειρηματικά μοντέλα

Η κυκλική οικονομία είναι σε κάποιο βαθμό η μετεξέλιξη της ανακύκλωσης,
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έχει  όμως  και  μια  σημαντική  διαφορά:  Στην  ανακύκλωση,  ένα
χρησιμοποιημένο  προϊόν  αποσυντίθεται  σε  πρώτες  ύλες  που  ανακτώνται
προς επαναχρησιμοποίηση στην παραγωγή νέων προϊόντων. Στην κυκλική
οικονομία,  το  προϊόν  σχεδιάζεται  εξαρχής,  έτσι  ώστε  να  μπορεί  να  γίνεται
ανακατασκευή  και  επαναμεταποίηση,  για  να  επαναχρησιμοποιηθεί  ως
καινούργιο. Μπαίνει, έτσι, φρένο στην αλόγιστη εξάντληση, ανεπιστρεπτί, των
πλουτοπαραγωγικών πόρων του πλανήτη και την καταστροφή της βιόσφαιρας
λόγω της  ρύπανσης  του  περιβάλλοντος  και  της  συνεπαγόμενης  κλιματικής
αλλαγής.
Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας προϋποθέτει  νέους τρόπους σύλληψης
και  σχεδιασμού  προϊόντων.  Διαδικασίες,  αλυσίδες  αξίας,  ακόμα  και
επιχειρηματικά μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης, σχεδιάζονται εξαρχής
με  γνώμονα  την  ανακατασκευή,  την  επαναμεταποίηση,  επισκευή  και  την
επανάχρηση  υφιστάμενων  υλικών  και  προϊόντων  και  κυρίως  απαιτείται  η
ενεργός συμμετοχή όλων των φορέων της οικονομικής ζωής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσει να αναπτύσσεται η κοινωνία μας
και  να  εξασφαλίζεται  η  επάρκεια  φυσικών  πόρων,  η  σταθερότητα  και  η
διάρκεια, είναι να ακολουθηθεί ένα νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης που θα
περιορίζει τα απόβλητα, αλλά και θα μειώνει την ανάγκη για νέους πόρους
που πρέπει να αντληθούν με μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.
Βιώσιμη  ανάπτυξη  σημαίνει  ότι  αναβαθμίζουμε  το  βιοτικό  επίπεδο  των
ανθρώπων,  μέσω  ευφυέστερης  χρήσης  των  πόρων  και  μιας  σύγχρονης
οικονομίας που συμβάλλει στην ευημερία των πολιτών.
Η μετάβαση σε  μια  κυκλική  οικονομία,  συμπεριλαμβανομένης  της κυκλικής
βιοοικονομίας,  είναι  μια  τεράστια  ευκαιρία  για  να  δημιουργηθούν
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε βιώσιμη βάση. Η εφαρμογή των αρχών της
κυκλικής οικονομίας σε όλους τους τομείς και τις βιομηχανίες, σύμφωνα με το
Έγγραφο  προβληματισμού  "Προς  μια  βιώσιμη  Ευρώπη  έως  το  2030"  της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει  τη δυνατότητα να παράγει καθαρό οικονομικό
όφελος ύψους 1,8 τρισ. ευρώ έως το 2030, να αποφέρει περισσότερες από 1
εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας στην ΕΕ και να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο
στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Άρθρο         11  
 

    11.1. Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την ανακύκλωση.

    11.1.α. Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των αποβλήτων,
συσκευασιών και άλλων προϊόντων στοχεύει :
. Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την μείωση του
συνολικού όγκου πριν την τελική τους διάθεση.
. Στην επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών και την ενθάρρυνση
συστημάτων ανακύκλωσης – αξιοποίησης.
. Στην ανάληψη ευθυνών από τους οικονομικούς παράγοντες
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(δημόσιους και ιδιωτικούς).
. Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και των καταναλωτών ως
βασικών παραγόντων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων

      11.1.β. Οι Ο.Τ.Α. , σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο,
υποχρεούνται μόνοι ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, να καταρτίζουν και
να υλοποιούν προγράμματα συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, διαλογής
στην πηγή και ανακύκλωσης.

  11.1.γ. Ο Δήμος Νίκαιας-  Αγ.Ι.Ρέντη προωθεί προγράμματα
ανακύκλωσης και  διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και
ανάκτηση πρώτων υλών,ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και
ενεργοποίησης των πολιτών. Οι  υπεύθυνοι καθαριότητας, όπως αυτοί
ορίζονται στο άρθρο 6 και γενικά όλοι οι κάτοικοι έχουν την υποχρέωση να
συμβάλλουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.

      11.1.δ. Συγκεκριμένα , οι υπεύθυνοι, μετά την ενημέρωση τους την έναρξη
εφαρμογής των προγραμμάτων στην περιοχή τους, οφείλουν να τηρούν τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και να ακολουθούν τις οδηγίες των
υπηρεσιών για τον τρόπο συλλογής των προς ανακύκλωση απορριμμάτων:

      11.1.ε. Κάθε πρόγραμμα θα περιλαμβάνει  δοκιμαστική λειτουργία,  με
παράλληλη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και παροχή των οδηγιών στους
πολίτες που κρίνονται απαραίτητες, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία του
προγράμματος.

     11.1.στ. Μετά την παρέλευση της δοκιμαστικής περιόδου, σε κάθε
περιοχή που εφαρμόζεται το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, οι υπεύθυνοι
Καθαριότητας όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 6 και γενικά όλοι οι
κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τις οδηγίες των υπηρεσιών. Σε
όσους δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις διαλογής και συλλογής των
αποβλήτων και προκειμένου να υπάρξει αποδοτική λειτουργία του
συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο για
κάθε οργανικό απόρριμμα που θα τοποθετείται σε κάδο ανακύκλωσης.

     11.1.ζ. Ο Δήμος, προκειμένου να ενισχύει τα προγράμματα ανακύκλωσης,
μπορεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και
επιβραβεύσεις σε όσους συμβάλλουν με οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των
προγραμμάτων (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, γειτονιές, εταιρίες κτλ.).

     11.1.η. Τα δημοτικά απόβλητα που προέρχονται από οχήματα ελαστικά,
καταλύτες αυτοκινήτων, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες και
συσσωρευτές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά εκσκαφών
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απαγορεύεται να ρίπτονται σε δημοτικούς κάδους και καθιερώνεται η
υποχρέωση των υπευθύνων να μεριμνούν για την συλλογή, μεταφορά και
ανακύκλωση τους, όπως αναλυτικά θα καθορίζεται από ειδικότερες διατάξεις
εις  εφαρμογή του  Νόμου 2939/2001  Τα  υλικά  συσκευασίας  χαρτιού
τοποθετούνται συµπιεσµένα και δεµένα σε πακέτα έξω από τους µπλε κάδους
επειδή  καταλαµβάνουν  µεγάλο  χώρο  λόγω  του  µεγάλου  όγκου  τους..
Συγκεκριµένα  µία  ασυµπίεστη  χάρτινη  κούτα  αντιστοιχεί  στον  όγκο  50
συµπιεσµένων.

11.1.θ.  Τα  ανωτέρω  ισχύουν  και  στην  περίπτωση  άλλων  ρευμάτων
αποβλήτων, σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ         Ε΄    
ΑΛΛΕΣ         ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ         ΣΧΕΤΙΚΑ       ΜΕ       ΤΗΝ   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  

ΤΩΝ       ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ         ΧΩΡΩΝ  

Άρθρο         12  

    12.1. Υποχρεώσεις πεζών – οδηγών και ιδιοκτητών ή συνοδών
κατοικίδιων ζώων

    12.1.α. Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους σε δρόμους, πεζοδρόμια
και λοιπούς κοινόχρηστους  χώρους άχρηστων χαρτιών,  πακέτων  ή άλλων
ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται.  Απαγορεύεται  επίσης η  απόρριψη
κάθε  είδους απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους (πλατείες,   πάρκα,
παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ.) από περιπατητές, θαμώνες κτλ.
Τα παραπάνω αντικείμενα  πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα  καλάθια
μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Σε όσους παραβιάζουν
την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο.

     12.1.β. Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να
μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα
των ζώων τους. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με
κατάλληλα υ λ ι κ ά  σ υ λ λ ο γ ή ς  περιττωμάτων τα οποίο θα έχουν μαζί
τους  όταν συνοδεύουν τα κατοικίδια σε εξωτερικούς χώρους.  Για  την
εξυπηρέτηση τους σε διάφορα σημεία του Δήμου έχουν τοποθετηθεί ειδικά
κουτιά με τη δωρεάν προμήθεια ανάλογων υλικών.  Στους παραβάτες της
διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται
εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που
φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών,
σε προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς
χώρους.
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     12.1.γ. Τα οχήματα όσων σταθμεύουν μπροστά σε κάδους
απορριμμάτων θα απομακρύνονται με δαγκάνες ή σε συνεργασία με την
Τροχαία. Η εν λόγω παράβαση επισύρει πρόστιμο στον παραβάτη και
αφαίρεση των πινακίδων του οχήματος του. Η ρύπανση με λάδια κάθε είδους
οχημάτων που εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους
χώρους, μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα και
αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων
πρέπει να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε
περίπτωση διαρροής να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτες
περιπτώσεις , όπως διαρροή μετά από σύγκρουση , οι ιδιοκτήτες
οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την υπηρεσία καθαριότητας.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε
περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης.

      12.1.δ. Όποιος ουρεί ή αφοδεύει σε δημόσιο χώρο τιμωρείται με
πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής

     12.2. Ρύπανση από διαφημίσεις

   12.2.1 Δεν επιτρέπεται η εμπορική διαφήμιση εκτός πλαισίων και ειδικών
θέσεων.  Η  ρύπανση  με  εμπορικές  αφίσες,  φείγ-βολάν,  συνθήματα  κτλ
επισύρει πρόστιμο για τους παραβάτες.

 12.2.2.  Δεν  επιτρέπεται  η  εγκατάλειψη  υπολειμμάτων  διαφημιστικών
πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους (κόλλες,  σχισμένες
αφίσες κτλ) καθώς και η απαράδεκτη εμφάνιση διαφημιστικών ταμπλό. Στους
παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. 

 Άρθρο         13  

 

    Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

    13.1. Τα κάθε είδους καταστήματα «υγειονομικού ενδιαφέροντος», στα
οποία παρατηρείται μεγάλη παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων
(οργανικών ουσιών, συσκευασιών κτλ.), οφείλουν να τα συσκευάζουν σε
ειδικούς σάκους, να κλείνουν καλά τις σακούλες και να τα τοποθετούν μέσα
στα μέσα μηχανικής αποκομιδής το πολύ μισή ώρα πριν από
τηνπρογραμματισμένη αποκομιδή.
     Στα προαναφερόμενα δεν περιλαμβάνονται ζωικά υποπροϊόντα που
υπόκεινται στη διαδικασία μεταποίησης και διατίθενται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον κανονισμό 1774/2002/ΕΚ «για τον καθορισμό
υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο». Οι υπεύθυνοι των
καταστημάτων υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με
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σάκουςαπορριμμάτων οι οποίοι να φέρουν το όνομα του
καταστήματος- επιχείρησης. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η
εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα
άλλα μέσα  προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών
προϊόντων και όσων αλλοιώνονται εύκολα.
     Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο για κάθε αντικείμενο,
σακούλα ή συσκευασία και επιπλέον αφαιρείται η άδεια τοποθέτησης
τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους σε περίπτωση υποτροπής.
     Επιπλέον όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα
καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων,
κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, μικτών καταστημάτων και
κέντρων διασκέδασης οφείλουν να τοποθετούν μπροστά στις εισόδους και
εξόδους σταχτοδοχεία δαπέδου των οποίων έχουν και την ευθύνη για την
καθαριότητά τους καθώς επίσης και να λειτουργούν με χωριστή συλλογή 
πολλαπλών ρευμάτων ( απόβλητα έλαια, βιολογικά απόβλητα κλπ.). Στους
παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο και επιπλέον αφαιρείται η άδεια
σε περίπτωση υποτροπής.

    13.2. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει μετά την πάροδο ενός μηνός
από την έγκριση του Κανονισμού προκειμένου οι καταστηματάρχες να
προμηθευτούν α) ειδικούς σάκους απορριμμάτων οι οποίοι στην επιφάνεια
τους να φέρουν τυπωμένο το όνομα τους και β) σταχτοδοχεία δαπέδου.

   13.3.α. Αν ο όγκος των απορριμμάτων που παράγονται από κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι μεγάλος και δεν καλύπτεται από τα
υπάρχοντα μέσα μηχανικής αποκομιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν, στα
πάσης φύσεως απορρίμματα και υλικά συσκευασίας, που τοποθετούν
προς αποκομιδή, να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο
τους δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου. Επίσης οι υπεύθυνοι
οφείλουν να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας και να
υποβάλλουν αίτημα προσθήκης μέσων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης τους. Τα πρόσθετα μέσα τοποθετούνται υποχρεωτικά σε χώρο
που καθορίζεται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και εντός των ορίων
ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη
αυτή ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά και για κάθε αντικείμενο, σακούλα
ή συσκευασία πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση
υποτροπής με τον όγκο και την έκταση της ρύπανσης.

   13.3.β. Επειδή η μη ορθή διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων προκαλεί
σοβαρότατες συνέπειες στη Δημόσια Υγεία (αφθώδη πυρετό,
εγκεφαλοπάθειες, κλασσική πανώλη χοίρων κλπ) υποχρεούνται οι
παραγωγοί των προαναφερόμενων προϊόντων να τηρούν τις διαδικασίες
μεταποίησης και να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα της παραγράφου 1, ώστε
να αποτραπεί πιθανή ανεξέλεγκτη διάθεση τους, σε Χώρους Υγειονομικής
Ταφής.Συγκεκριμένα στα:
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   Κρεοπωλεία και Ιχθυοπωλεία
   Καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και των
ληγμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης καθώς και αυτών που
εκτρέπονται από την ανθρώπινη διατροφική αλυσίδα για οποιονδήποτε λόγο.
   Τεμαχιστήρια,
θα επιβάλλονται πρόστιμα ως απόρροια της μη συμμόρφωσης με τις
κείμενες Υγειονομικές Διατάξεις και του ισχύοντος Κανονισμού Καθαριότητας.

      13.4. Σε περιοχές που, λόγω ειδικών συνθηκών, δεν πραγματοποιείται
μηχανική αποκομιδή και δεν υπάρχουν μέσα προσωρινής αποθήκευσης
απορριμμάτων πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης φροντίδας από τους
υπεύθυνους των καταστημάτων και να τηρείται χωρίς παρέκκλιση το ωράριο
αποκομιδής. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται
κάθε φορά διπλάσιο πρόστιμο από το προβλεπόμενο στην παρ. 1 του ίδιου
άρθρου.
13.5. Στα καταστήματα, περίπτερα, καντίνες, στα οποία παράγονται κάθε
μορφής απορρίμματα από την άμεση κατανάλωση των προσφερομένων
ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό, κτλ) οφείλουν οι υπεύθυνοι να
τοποθετηθούν δοχεία απορριμμάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό
τον έμπροσθεν χώρο και περίγυρο. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μικρών
καλαίσθητων κάδων και καλαθιών για μικροαπορρίμματα σε κοινόχρηστους
χώρους, χωρίς καταβολή τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου , με την
προϋπόθεση ότι τα μέσα προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων δεν θα
φέρουν διαφήμιση, ο αριθμός και η θέση τους θα περιλαμβάνεται στην
χορηγούμενη άδεια κοινοχρήστων χώρων και θα είναι μέσα στο πλαίσιο των
προδιαγραφών αστικού εξοπλισμού καθαριότητας που έχει θεσπίσει ο
Δήμος. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να λάβουν γνώση επικοινωνώντας για το
σκοπό αυτό με την Δ/νση Καθαριότητας. Στους μη συμμορφούμενους με την
διάταξη αυτή επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται
σε περίπτωση υποτροπής ή εφ΄ όσον το κατάστημα δεν διαθέτει ειδικό
απορριμματοδοχείο, ή σε περίπτωση που τα διατιθέμενα
απορριμματοδοχεία είναι πλήρη ή ακάθαρτα.
Επιπλέον τα ως άνω περιγραφόμενα καταστήματα οφείλουν στην
πρόσοψή τους να τοποθετούν σταχτοδοχεία δαπέδου των οποίων έχουν και
την ευθύνη για την καθαριότητά τους. Στους μη συμμορφούμενους με τη
διάταξη αυτή επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται
σε περίπτωση υποτροπής ή εφόσον το κατάστημα δεν διατηρεί διαρκώς
καθαρό τον έμπροσθεν χώρο και περίγυρο. 

      13.6. Εάν στην περιοχή εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης ή
διαλογής στην πηγή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να τοποθετούν ξεχωριστά
μέσα για κάθε είδος. Στους μη συμμορφούμενους ισχύουν όσα
προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 6

     13.7. Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόμια και λοιπούς
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κοινόχρηστους χώρους προϊόντων καθαρισμού καταστήματος ή ιδιωτικού
χώρου. Για την ρίψη ή εγκατάλειψη στο πεζοδρόμιο, το δρόμο ή άλλο
κοινόχρηστο χώρο, διαφόρων απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων που
προέρχονται από καθαρισμό καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου επιβάλλεται
κάθε φορά στους παραβάτες πρόστιμο.

     13.8. Όλα τα κτίρια δημόσια ή ιδιωτικά εντός των οποίων απαγορεύεται
το κάπνισμα οφείλουν να τοποθετούν μπροστά στις εισόδους και εξόδους
σταχτοδοχεία δαπέδου των οποίων έχουν και την ευθύνη της καθαριότητάς
τους. Δεν επιτρέπεται η ρίψη προϊόντων καπνού σε οδούς, πεζοδρόμια και
λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Για τη ρίψη επιβάλλεται πρόστιμο στους
παραβάτες .

Άρθρο 14

Καθορισµός Θέσεων κάδων

    Αρµόδια για τη δηµιουργία και τοποθέτηση νέων θέσεων κάδων και την
αλλαγή  ή  όχι  των  ήδη  υφισταµένων  είναι  η  ∆ιεύθυνση  καθαριότητας.  Η
∆ηµοτική  Αρχή,  µπορεί  για  λόγους  ασφαλείας  ή  λειτουργικότητας,  να
µεταβάλει την απόσταση µεταξύ των κάδων ή να διορθώσει την θέση τους εάν
διαταράσσει  τη  σωστή  λειτουργία  του  συστήµατος  µηχανικής  αποκοµιδής
(συχνές στάσεις απορριµµατοφόρων, κυκλοφοριακά προβλήµατα κλπ.).

       Δεν επιτρέπεται η στάθμευση μπροστά απο τους κάδους και
η παρεμπόδιση περισυλλογής των απορριμμάτων.
       Θα επιβάλλονται πρόστιμα ως απόρροια της μη συμμόρφωσης με τις
κείμενες Διατάξεις  του ισχύοντος Κανονισμού Καθαριότητας.

Άρθρο         1  5  

    15.1. Καθαριότητα κοινόχρηστων (δημοτικών ή δημοσίων χώρων)
που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις.

    15.1.α. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, κοινόχρηστους
χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπως καφενεία, καφετέριες,
ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς
τους χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο
καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου.

    15.1.β. Να διαθέτουν μικρά καλαίσθητα μέσα προσωρινής αποθήκευσης
μικροαπορριμμάτων εντός των ορίων του χώρου που έχει διατεθεί με τις
προϋποθέσεις  που περιγράφονται  στο άρθρο  13 παρ.  4.  Επιπλέον
υποχρεούνται να διαθέτουν στα όρια του χώρου επαρκή  αριθμό
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σταχτοδοχείων δαπέδου των οποίων έχουν και την ευθύνη της
καθαριότητά τους.

    15.1.γ. Η αμέλεια καθαρισμού κοινοχρήστων ή ελεύθερων ιδιωτικών
χώρων (πάρκινγκ, χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, αύλιοι χώροι
συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων, σταθμών καυσίμων κτλ), που
γειτνιάζουν με κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους, αποτελεί
παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει πρόστιμο.

   15.1.δ. Η προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων προς αποκομιδή
πρέπει να γίνεται με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 13 παρ.
1.

    15.2. Εάν το κατάστημα παραμένει ανοικτό μετά την προγραμματισμένη
ώρα αποκομιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν να αποκομίζουν με δικά τους μέσα
τυχόν απορρίμματα και να τα μεταφέρουν σε χώρο που θα τους υποδειχθεί
από την αρμόδια Διεύθυνση ή να τα φυλάττουν σε ειδικούς χώρους,
τηρώντας τις προβλεπόμενες υγειονομικές διατάξεις,  ώστε να γίνει η
αποκομιδή τους σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιοχής.  Στους μη
συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή, επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο.
Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα  με τον
όγκο και την  έκταση της ρύπανσης. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για
τρίτη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο, ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει την
άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων.

Άρθρο         1  6  

    16.1. Λαϊκές αγορές

    16.1.α Υποχρεώσεις Δήμου

    Ο Δήμος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και προκειμένου να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του έναντι των δημοτών, φροντίζει να
διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου πραγματοποιούνται λαϊκές αγορές, να
προστατεύει την δημόσια υγεία και να αναλαμβάνει τον καθαρισμό των
λαϊκών αγορών μετά το πέρας της λειτουργίας τους.
                                                                                                          
    16.1.β. Υποχρεώσεις αδειούχων – παραγωγών – πωλητών και
εργαζομένων στις λαϊκές αγορές.

   Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργούν οι λαϊκές
αγορές (από την έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι
είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα
ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται
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ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις
λαϊκές αγορές και το προσωπικό που απασχολούν.
Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν:
     i. Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που
καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
     ii. Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους , εκτός
των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.

     iii. Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κάδους ή
καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
     iv.Να μη ρυπαίνουν με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως
ευπαθών και ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια,
φύλλα λαχανικών κτλ), καθώς και ειδών συσκευασίας( χαρτόκουτα, τελάρα
κτλ).
     v. Να μην εγκαταλείπουν υπολείμματα προϊόντων ή συσκευασιών στους
χώρους γύρω από τους πάγκους ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της λαϊκής
αγοράς εκτός κάδων ή σάκων.
     vi.Να διευκολύνουν τις υπηρεσίες καθαριότητας στην αποκομιδή των
απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό των λαϊκών αγορών
συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των εξουσιοδοτημένων οργάνων της
υπηρεσίας καθαριότητας.
   vii. Να μην παρακωλύουν , με  κανένα τρόπο, τις υπηρεσίες καθαριότητας
στην εκτέλεση του έργου τους.
   viii. Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα
προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή
των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται
αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες
κυρώσεις του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων.
   ix.Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και στις περιπτώσεις
αναπλήρωσης ή υποκατάστασης των αδειούχων πωλητών ή πρόσληψης
υπαλλήλων από αυτούς ή μη αυτοπρόσωπης εμφάνισης τους στις λαϊκές
αγορές.
    x. Η ρύπανση χώρων κεντρικής αγοράς, λαϊκών αγορών και χώρων
άσκησης υπαιθρίου εμπορίου, α) με μικροαντικείμενα, β) με συσκευασίες που
εγκαταλείπονται σε κοινόχρηστους χώρους, γ) με χύμα υπόλοιπα προϊόντων
λάδια, σακούλες – κούτες με απορρίμματα κτλ επισύρει αντίστοιχα πρόστιμα.
  xi.  Να διαχωρίζουν κάθε είδους απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μή σε
ειδικούς σάκους κλπ, σύμφωνα με τα τρία ρεύματα που διανύουν την εκάστοτε
λαϊκή αγορά .

    16.1.γ. Ειδική διάταξη

    Σε περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α. (χώρων υγειονομικής
ταφής) από οποιαδήποτε αιτία, που υπερβαίνει τις 24 ώρες και καθιστά
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αδύνατη την αποκομιδή και τελική διάθεση των απορριμμάτων, ο Δήμος
υποχρεούται να ενημερώσει τους παραγωγούς (Ταμείο Λαϊκών αγορών) και
διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την διενέργεια της λαϊκής αγοράς, μετά
από 12ωρη προειδοποίηση.

    16.1.δ. Δημοτικές αγορές 

    Η καθαριότητα των δημοτικών αγορών αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου
κανονισμού, ο οποίος μετά την νόμιμη έκδοση και έγκρισή του θα
ενσωματωθεί στον παρόντα Κανονισμό. Εφόσον δεν υφίσταται ιδιαίτερος
Κανονισμός για τις δημοτικές αγορές, ισχύουν όσα προβλέπονται από τις
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού για τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, τις λαϊκές αγορές και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

    16.1.ε. Υπαίθριο & στάσιμο εμπόριο

    16.1.ε.1 Μικροπωλητές – καντίνες – περίπτερα

    Οι μικροπωλητές , οι ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές περιπτέρων και οι
ιδιοκτήτες καντινών, που ασκούν τις δραστηριότητες τους εντός  των
ορίωνευθύνης του Δήμου, ανεξάρτητα από τον φορέα που τους έχει
χορηγήσει  την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος και την άδεια
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου οφείλουν:
i.   Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής.
ii .Να τηρούν τον χώρο γύρω από τον πάγκο, την καντίνα ή το
περίπτερό τους καθαρό.
iii  Να αποσύρουν τους πάγκους, τις καντίνες και κάθε πρόσθετη κατασκευή
από το χώρο εργασίας, μετά την λήξη του ωραρίου,   ώστε να είναι
δυνατός ο γενικός καθαρισμός της περιοχής και να    μην μετατρέπονται οι
χώροι αυτοί σε εστίες μόλυνσης,
iv.  Να διατεθούν ειδικό μέσο ή μέσα , ανάλογα με τις ανάγκες, για την
προσωρινή αποθήκευση μικροαπορριμμάτων για τους ίδιους  και τους
πελάτες τους, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 13  παρ. 4,5. Τα
μέσα αυτά θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά με ευθύνη και φροντίδα των
μικροπωλητών
v.  Να μην εναποθέτουν στους κοινόχρηστους χώρους
υπολείμματα προϊόντων, άδειες συσκευασίες και άλλα είδη που
δυσχεραίνουν τον γενικό καθαρισμό , την κίνηση των πολιτών και  των
μέσων καθαριότητας.
vi.  Να εναποθέτουν τα απορρίμματα και τις άδειες συσκευασίες  στο
πλησιέστερο μέσο προσωρινής αποθήκευσης του Δήμου.
vii.Εφόσον στην περιοχή που ασκούν τις επαγγελματικές τους
δραστηριότητες δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή, οι
υπεύθυνοι υποχρεούνται να συσκευάζουν σε ανθεκτικές σακούλες τα στερεά
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απόβλητα, να ελαχιστοποιούν με κάθε μέσο τον όγκο των  συσκευασιών και
να τις περιδένουν με κατάλληλο τρόπο, ώστε να  μην υπάρχει κίνδυνος
διασποράς.
viii.Οι παραβάτες των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου
τιμωρούνται κάθε φορά με πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε
περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση  και τη σοβαρότητα της
ρύπανσης.
ix.Σε κατ΄ εξακολούθηση παραβάτες ο Δήμος, μετά την τρίτη βεβαίωση
παραβάσεως του παρόντος κανονισμού, μπορεί να αφαιρέσει την άδεια
κοινόχρηστου χώρου.
                                                                                            
    16.2. Νωπά οπωροκηπευτικά

    16.2.α. Οι αδειούχοι μικροπωλητές νωπών οπωροκηπευτικών, που
ασκούν την δραστηριότητά τους σε κοινόχρηστους χώρους, κατόπιν αδείας
από το Δήμο, οφείλουν να τηρούν όλα όσα αναγράφονται στην παρ. 1 του
παρόντος κεφαλαίου (ε. υπαίθριο και στάσιμο εμπόριο) και επί πλέον :

   16.2.β. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των πάγκων να
πετούν στο οδόστρωμα, το πεζοδρόμιο ή σε κοινόχρηστους χώρους,
υπολείμματα των προϊόντων τους, άδειες συσκευασίες, περιτυλίγματα κτλ.

    16.2.γ. Μετά τη λήξη της εργασίας τους οφείλουν να καθαρίζουν
επιμελώς το χώρο και να αποσύρουν κάθε κινητή κατασκευή, ώστε να είναι
ευχερής ο καθαρισμός από τις υπηρεσίες του Δήμου.

    Στους παραβάτες των ως άνω περιπτώσεων , 16.2.α, 16.2.β, και 16.2.γ,
αυτής της παραγράφου, επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και τη
σοβαρότητα της ρύπανσης.

   16.3. Πάγκοι εμπορικών καταστημάτων

   16.3.α. Στα εμπορικά καταστήματα που διατηρούν κατόπιν αδείας
πάγκους έκθεσης ή πώλησης εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο
μπροστά από τα καταστήματά τους, επιβάλλεται η τήρηση όλων των κανόνων
υγιεινής και καθαριότητας, καθώς και όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 για τα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

    16.3.β. Μετά το πέρας της λειτουργίας των καταστημάτων, τα
εμπορεύματα και κάθε κατασκευή που παρεμποδίζει τον καθαρισμό των
πεζοδρομίων , του οδοστρώματος και των κοινοχρήστων χώρων, πρέπει να
αποσύρεται με φροντίδα των υπευθύνων καθαριότητας των επιχειρήσεων.

    16.3.γ. Μετά τη λήξη της εργασίας τους οφείλουν να καθαρίζουν επιμελώς
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το χώρο και να αποσύρουν κάθε κινητή κατασκευή, ώστε να είναι ευχερής ο
καθαρισμός από τις υπηρεσίες του Δήμου. Στους παραβάτες των ως άνω
περιπτώσεων 16.3.α, 16.3.β και 16.3.γ, της παραγράφου αυτής, επιβάλλεται
κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής
ή ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης.

  Άρθρο         1  7  

     Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων

    17.α. Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού ή
υγρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως προστατευμένο από
κινδύνους διαρροής ή διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να μεταφέρουν
το φορτίο τους καλυμμένο με μουσαμά ή άλλο κατάλληλο μέσο προστασίας.
Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ο
Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο .

   17.β. Τα απορρίμματα οιασδήποτε μορφής, που παράγονται κατά την
φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά
το πέρας κάθε εργασίας με ευθύνη του μεταφορέα και του υπευθύνου
επιχείρησης ή του καταστήματος. Στην περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα
διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καθαρισμού, όπως αυτά
θα προκύπτουν κάθε φορά, καταλογίζονται στον υπεύθυνο. Σε όσους δεν
συμμορφώνονται ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και τη
σοβαρότητα της ρύπανσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο         1  8  

     Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη)

                                                                                          18.1. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων
και
επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, αύλιοι χώροι), 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.
       18.2. Σε περιπτώσεις που οι εν λόγω χώροι διατίθενται από τους
ιδιοκτήτες τους για την διενέργεια εκδηλώσεων(εκθέσεων, εμπορικών
δραστηριοτήτων κτλ), οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εγκαθιστούν μέσα στο
χώρο τους κατάλληλα μέσα προσωρινής εναπόθεσης μικροαπορριμμάτων
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και αποβλήτων και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την διατήρηση
της καθαριότητας στους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους
χώρους που γειτνιάζουν με την ιδιοκτησία τους. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση
απορριμμάτων, που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, σε
κοινόχρηστους χώρους ή μέσα προσωρινής εναπόθεσης οικιακών
απορριμμάτων. Η αποκομιδή των απορριμμάτων που προέρχονται από
ανάλογες δραστηριότητες, γίνεται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και
διοργανωτές των εκδηλώσεων ή , μετά από συνεννόηση με την Διεύθυνση
Καθαριότητας, με ειδικά προγράμματα και σε χρόνο πουκαθορίζεται από την
αρμόδια Διεύθυνση.
                                                                                                             

      18.3. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με
πρόστιμο. Σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με το μέγεθος της
ρύπανσης το πρόστιμο διπλασιάζεται .

Άρθρο         1  9  

      Καθαριότητα οικοπέδων

     19.1. Οι ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι των οικοπέδων, οφείλουν να τα
διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα, ακόμη και όταν αυτά
προέρχονται από τρίτους . Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράττουν
(σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική
καθαριότητα και αποψίλωση.

      Ο Δήμος , εφ΄ όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης διατάξεως,
ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες και υπεύθυνους του οικοπέδου με τοιχοκόλληση στο
χώρο και παρέχει 30ημερη προθεσμία συμμόρφωσης.

      19.2. Εάν, μετά την πρώτη ειδοποίηση, οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να
αδιαφορούν και να μην συμμορφώνονται , ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη
ειδοποίηση, ενώ επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο στους υπεύθυνους για
οικόπεδα έως 1 στρέμμα, προσαυξανόμενο για κάθε επί πλέον στρέμμα και
παρεμβαίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθαρίζοντας το οικόπεδο,
περιφράσσοντάς το και καταλογίζοντας τη δαπάνη καθαρισμού, που θα
προκύπτει κάθε φορά, και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει για την
κατασκευή περίφραξης, απολύμανση κτλ. στους υπεύθυνους.

Άρθρο         20  

      Οικοδομικές εργασίες – Δημόσια έργα
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      Οι υπεύθυνοι , γενικά, οικοδομικών εργασιών, οφείλουν να διατηρούν το
εργοτάξιο και γενικότερα τους χώρους εργασιών, καθώς και τους γύρω
χώρους,  καθαρούς και να αποκαθιστούν την καθαριότητα κάθε φορά.   Για
λόγους καθαριότητας, αλλά και για λόγους δημόσιας υγιεινής και
ασφάλειας, ο Δήμος έχει καταρτίσει ιδιαίτερο Κανονισμό Καθαριότητας &
προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών
Ιδιωτών και Κοινωφελών Οργανισμών, με τον οποίο οφείλουν να
συμμορφώνονται όλοι οι υπεύθυνοι τέλεσης οικοδομικών εργασιών και
λοιπών έργων μέσα στα όρια του Δήμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Άρθρο 2  0  

       Πρόστιμα

1.Ρύπανση των στοιχείων «αστικού εξοπλισμού» της πόλεως (παγκάκια,
κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων, κάδοι,
συμπιεστές, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης
απορριμμάτων, πινακίδες κτλ).
   Πρόστιμο: 100€ (Άρθρο 5.3).
2.Παρεμπόδιση τοποθέτησης μέσων μηχανικής αποκομιδής και λοιπών
μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και μικροαπορριμμάτων.
Παρεμπόδιση κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών μέσων.
Μετακίνηση όλων των ως άνω μέσων, αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών
«π», εσκεμμένη φθορά των ανωτέρω μέσων.
   Πρόστιμο: 100€ (Άρθρο 7).
3.Μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής
αποθήκευσης απορριμμάτων, συνεπεία πρόσκρουσης ή βανδαλισμού.
   Πρόστιμο: 100€ (Άρθρο 7.3.α).
4.Επικόλληση αυτοκόλλητων η διαφημιστικών αφισών ή αναγραφή
συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης
απορριμμάτων.
   Πρόστιμο: 100€ (Άρθρο 7.3.β).
5.Τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής και
τα λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης.
  Πρόστιμο : 50€ (Άρθρο 7.4).
6.Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία ή κρέμασμα
απορριμμάτων σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού ή ρίψη
απορριμμάτων στο δρόμο, ή το πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος.
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   Πρόστιμο για κάθε σακούλα: 50€ (Άρθρο 7.5).
7.Μη ελαχιστοποίηση του όγκου των πάσης φύσεως απορριμμάτων και
συσκευασιών, δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως
κτλ), που προέρχονται από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super market κτλ, ή μη συμμόρφωση με τη
διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 7.
  Πρόστιμο: 200€. Σε περίπτωση μεγάλου όγκου η υποτροπής το πρόστιμο
διπλασιάζεται (Άρθρο 7.6).
8.Εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων στο πεζοδρόμιο ή στο οδόστρωμα ή σε
κοινόχρηστους χώρους ή η τοποθέτησή τους σε σημείο που εμποδίζεται η
κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και η ευχερής η αποκομιδή τους.
   Πρόστιμο: 50€ (Άρθρο 8.2) Η παράβαση αυτή συνιστά άνευ αδείας
κατάληψη  κοινοχρήστου χώρου, για την οποία εφαρμόζονται όσα
προβλέπονται από τον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων.
09.Ογκώδη απόβλητα οικιακού τύπου, από καταστήματα, γραφεία κτλ των
οποίων οι υπεύθυνοι δεν έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα
πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας, που τοποθετούν προς 
αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κτλ.) δια συμπιέσεως ή άλλου
πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κτλ).
 Πρόστιμο: 150€. Σε περίπτωση υποτροπής ή σε περιπτώσεις μεγάλης
κατάληψης κοινοχρήστων χώρων η και  παρεμπόδισης της κυκλοφορίας
πεζών ή οχημάτων το πρόστιμο διπλασιάζεται (Άρθρο 8.2).
10.Απόρριψη φύλλων, ή ξερών ανθών, ή υπόλοιπων καθαρισμού
κήπων, ή γκαζόν κτλ., επί του πεζοδρομίου χωρίς συσκευασία (χύμα), ή
χωρίς να έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του Άρθρου 8. 
    Πρόστιμο: 50€. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής
ή ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της κατάληψης (Άρθρο 8.3.α).
11.Εναπόθεση υπολοίπων κοπής δέντρων, ή θάμνων, ή κλαριών κλπ σε
πεζοδρόμια ή κοινόχρηστους χώρους χωρίς υπόδειξη της  υπηρεσίας
Πρασίνου του Δήμου.
    Πρόστιμο: 150€ (Άρθρο 8.3.β).
12.Μη απομάκρυνση από τους υπευθύνους υπόλοιπων χώματος ή
κοπροχώματος με δικά τους μέσα ή η ανάμειξη με οικιακά απορρίμματα.
Πρόστιμο:100€. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής
(Άρθρο 8.3.γ).
13.Μη απομάκρυνση ειδικών απορριμμάτων που περιγράφονται στο
άρθρο 3 παρ.2.α, από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες ή εργαστήρια ή συνεργεία κτλ.
και εναπόθεση στο πεζοδρόμιο, το οδόστρωμα ή άλλους κοινόχρηστους
χώρους.
 Πρόστιμο: 150€  .Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση
υποτροπής ή ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της κατάληψης (Άρθρο
9.2).
14.Εναπόθεση προϊόντων ή υλικών προερχόμενων από εκσκαφές ή
κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες επί του πεζοδρομίου ή του
οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου, άνευ αδείας από το Δήμο,
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χωρίς κατάλληλη συσκευασία (χύμα) και χωρίς τη λήψη των απαιτουμένων
προστατευτικών μέτρων και ρύπανση από διαρροή των υλικών.
  Πρόστιμο:  200€ και θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο
άνευ αδείας. Τα  πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής ή αν
από την έκταση της  κατάληψης η τον κίνδυνο διασποράς των υλικών
προκαλούνται προβλήματα στην δημόσια υγεία, την ασφάλεια η την ευταξία
της πόλης (Άρθρο 9.4.α).
15.Απόρριψη υλικών προερχόμενων από εκσκαφές ή κατεδαφίσεις και
γενικά οικοδομικές εργασίες σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, ρέματα,
πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως.
  Πρόστιμο: 500€ για απόρριψη σε οικόπεδα, 1.000€ για απόρριψη σε
πάρκα, δασικές  εκτάσεις, 1.500€ για απόρριψη σε ρέματα, παιδικές
χαρές. Το πρόστιμο διπλασιάζεται ανάλογα με τον όγκο των επιρριπτόμενων
αδρανών υλικών και  την σοβαρότητα της ρύπανσης. Σε περίπτωση
υποτροπής επιβάλλεται  πρόστιμο  έως και πενταπλάσιο  του αρχικά
επιβληθέντος (Άρθρο 9.4.β).
16.Κατάληψη κοινόχρηστων (δημοτικών ή δημοσίων) χώρων από
τοποθέτηση ειδικών κάδων (σκάφες κτλ) στους οποίους ρίπτονται μπάζα ή
κάθε μορφής αδρανή υλικά.
  Πρόστιμο: 400€ για κάθε ημέρα παραμονής του  μέσου σε  κοινόχρηστο
χώρο. Σε περίπτωση παραμονής σκάφης, συμπιεστού ή άλλου μέσου χωρίς
άδεια πέραν των 3 ημερών, το μέσο απομακρύνεται με  ευθύνη της
υπηρεσίας και η δαπάνη καταλογίζεται στους υπευθύνους (Άρθρο 9.4.γ).
17.Εσκεμμένη εγκατάλειψη ή απόρριψη αντικειμένων ή μπαζών από
επαγγελματικά αυτοκίνητα εργολάβων ή κάθε είδους επαγγελματιών, σε
δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους.
    Πρόστιμο: 2.000€ (Άρθρο 9.6).
18.Εναπόθεση ειδικών ή επικίνδυνων απορριμμάτων που περιγράφονται στο
άρθρο 3 παρ. 2 στο πεζοδρόμιο ή στο οδόστρωμα ή σε άλλους
κοινόχρηστους χώρους.
 Πρόστιμο: 200€ για τα ειδικά απορρίμματα και  2.000€ για τα
επικίνδυνα και επί πλέον τέλος και πρόστιμο για την άνευ  αδείας
κατάληψη κοινοχρήστου χώρου ίσου με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου
συντελεστή κατάληψης κοινοχρήστων χώρων που ισχύει κάθε φορά (Άρθρο
10.2).
 19. Ανάμειξη με οικιακά απορρίμματα ειδικών και επικίνδυνων
απορριμμάτων με οικιακά απορρίμματα, από νοσοκομεία ή άλλες
επιχειρήσεις ή ιδιώτες. Πρόστιμο: 500€ για μη επικίνδυνα, 2.000€ για
επικίνδυνα, 9.000€ για μολυσμένα (Άρθρο 10.3).
      20. Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διαλογής ή συλλογής των
αποβλήτων και της λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.
Πρόστιμο: 30€ για κάθε οργανικό απόρριμμα που θα τοποθετείται σε κάδο
ανακύκλωσης (Άρθρο 11.1.η).
  21. Απόρριψη από πεζούς , σε δρόμους, πεζοδρόμια και  λοιπούς
κοινόχρηστους χώρους άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών
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μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης. Απόρριψη
κάθε είδους απορριμμάτων σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους
(πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ.) από
περιπατητές, θαμώνες κτλ. Πρόστιμο: 20€ (Άρθρο 12.1.α).
     22. Η  ρ ύπανση με λάδια κάθε είδους οχημάτων που εγκαταλείπονται
στο  οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους κα ι  η  μη άμεση
ειδοποίηση της υπηρεσίας Καθαριότητας σε έκτακτες περιπτώσεις όπως 
διαρροή μετά από σύγκρουση. Πρόστιμο: 50€. 
Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την
 έκταση της ρύπανσης (Άρθρο 12.1.γ).
     23. Αμέλεια ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων άμεσου καθαρισμού
του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Πρόστιμο: 50€.
(Άρθρο 12.1.β). Το πρόστιμο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική
χαρά ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους
σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή
δημοτικά κτίρια .
    24. Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν, συνθήματα κτλ 
 Πρόστιμο: 500€, 
         . Ρύπανση (βαφή ή άλλα ανεξίτηλα υλικά) 
πρόστιμο: 1.500€ (Άρθρο 12.2.1).
     25. Εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων ή
γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους (κόλλες, σχισμένες αφίσες κτλ)
καθώς και η εκτός σύμβασης εμφάνιση διαφημιστικών ταμπλό. Πρόστιμο: 
3.000€ (Άρθρο 12.2.1 12.2.2  ).
     26.α. . Εναπόθεση, από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κλπ) ή ευπαθών και
δύσοσμων αποβλήτων (κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφών κτλ),
έξω από τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης. Μη
λειτουργία χωριστής συλλογής πολλαπλών ρευμάτων(απόβλητα έλαια, βιολογικά

απόβλητα κλπ.) Πρόστιμο:1.000€
     26.β. Μη ορθή διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων που υπόκεινται σε
μεταποίηση-επιβαλλόμενο πρόστιμο 1.000€ και σε υποτροπή,
διπλασιασμός του ποσού (Άρθρο 13.3.β).
      27. Μη ελαχιστοποίηση του όγκου των απορριμμάτων που παράγονται
από καταστήματα «υγειονομικού ενδιαφέροντος», δια συμπιέσεως ή άλλου

πρόσφορου τρόπου. Πρόστιμο 500€ . Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε
περίπτωση υποτροπής ή  ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της
ρύπανσης 
(Άρθρο 13.3.α).
     28. Μη φροντίδα συσκευασίας των απορριμμάτων από καταστήματα.
Παρέκκλιση από το ωράριο αποκομιδής σε περιοχές που δεν
πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή και δεν υπάρχουν μέσα προσωρινής
αποθήκευσης απορριμμάτων. Πρόστιμο: διπλάσιο από το προβλεπόμενο
στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου (Άρθρο 13.5)
     29. Έλλειψη δοχείων απορριμμάτων και ακάθαρτος ο έμπροσθεν χώρος
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και περίγυρος καταστημάτων, περιπτέρων, καντινών κτλ, Πρόστιμο: 30€. Το
πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή εφ' όσον το κατάστημα
δε διαθέτει ειδικό απορριμματοδοχείο, ή σε περίπτωση που τα τοποθετημένα
απορριμματοδοχεία είναι πλήρη ή ακάθαρτα. (Άρθρο 13.4).

    30. Ρίψη ή εγκατάλειψη στο πεζοδρόμιο, το δρόμο ή άλλο
κοινόχρηστο
χώρο, διαφόρων απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων που προέρχονται
από καθαρισμό καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου. Πρόστιμο: 250€ (Άρθρο
13.7).
    31. Αμέλεια καθαρισμού κοινοχρήστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων
(πάρκινγκ, χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, αύλιοι χώροι συνεργείων,
αποθηκών, εργαστηρίων, σταθμών καυσίμων κτλ), που γειτνιάζουν με
κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους. Πρόστιμο: 200€ (Άρθρο 15.1.α).
    32. Μη τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών διατάξεων για
καταστήματα που δεν  εναρμονίζονται  με  τη  προγραμματισμένη  ώρα
αποκομιδής ή μη αποκομιδή με δικά τους μέσα τυχόν απορριμμάτων ή μη
μεταφορά σε χώρο που θα τους υποδειχθεί από την αρμόδια Διεύθυνση ή μη
φύλαξή τους σε ειδικούς χώρους . Πρόστιμο: 1.000€ (Άρθρο 15.2). Το
πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή  ανάλογα με τον
όγκο και την έκταση της ρύπανσης.
  33. Ρύπανση χώρων, λαϊκών αγορών και χώρων άσκησης υπαιθρίου
εμπορίου,
α) με μικροαπορρίμματα. 
Πρόστιμο: 50€
β) με συσκευασίες που εγκαταλείπονται σε κοινόχρηστους χώρους.
Πρόστιμο:100€
γ) χύμα υπόλοιπα προϊόντων, λάδια, σακούλες - κούτες με απορρίμματα
κτλ. 
Πρόστιμο: 200€ (Άρθρο 16).
δ)  ο   μη  διαχωρισμός οργανικών και  ανακυκλώσιμων αποβλήτων  απο τα
υπόλοιπα απορρίμματα σε ειδικούς σάκους κλπ 
 Πρόστιμο:300€
   34. Μη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 16 του
αρόντος κανονισμού από μικροπωλητές, ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές
περιπτέρων και ιδιοκτήτες καντινών. Πρόστιμο: 50€. Το πρόστιμο
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και την
σοβαρότητα της ρύπανσης (Άρθρο 16.1.ε.1 περίπτωση viii).
  35. Μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 16παρ. 1, από αδειούχους
μικροπωλητές νωπών οπωροκηπευτικών, ρίψη στο οδόστρωμα ή το
πεζοδρόμιο ή σε κοινόχρηστους χώρους υπολειμμάτων των προϊόντων τους
ή άδειων συσκευασιών περιτυλιγμάτων κλπ ,  ο  μη διαχωρισμός οργανικών
και ανακυκλώσιμων αποβλήτων  απο τα υπόλοιπα απορρίμματα σε ειδικούς
σάκους κλπ  ή μη καθαριότητα του χώρου μετά τη λήξη της εργασίας,
και μη απομάκρυνση κινητών κατασκευών.
Πρόστιμο: 100€ Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής
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ή ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. (Άρθρο 16.2).
    36  Μη τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας, καθώς
και  όσων προβλέπονται στο άρθρο 13 για τα καταστήματα
υγειονομικού  ενδιαφέροντος, από εμπορικά καταστήματα που διατηρούν
κατόπιν αδείας
πάγκους έκθεσης ή πώλησης εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο
μπροστά από τα καταστήματά τους, μη καθαριότητα του χώρου μετά τη λήξη
της εργασίας ή μη απομάκρυνση κινητών κατασκευών, εμπορευμάτων και
κάθε κατασκευής που παρεμποδίζει τον καθαρισμό των πεζοδρομίων, του
οδοστρώματος και των κοινοχρήστων χώρων.
 Πρόστιμο: 50€. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή
ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης (Άρθρο 16.3).
     37 Διαρροή ή διασπορά φορτίου από ανοικτά φορτηγά που δεν έχουν
το φορτίο τους πλήρως προστατευμένο. 
Πρόστιμο: 500€ (Άρθρο 17)
   38 Αμέλεια περισυλλογής απορριμμάτων οιασδήποτε μορφής,
που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων. 
Πρόστιμο: 200€. Το  πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή
ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης (Άρθρο 17.β)

      39 Ακάθαρτες  ιδιοκτησίες,  κατοικημένες ή  μη.  Μη φύλαξη των
ιδιοκτησιών  (μη  περίφραξη  ακαλύπτων,  μη  επαρκής  ασφάλεια  εισόδων,
παραθύρων,  φεγγιτών,  φωταγωγών  κτλ.).  Ακάθαρτοι  κοινόχρηστοι  χώροι
πολυκατοικιών,εργοστασίων και επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, αύλιοι χώροι),
στεγασμένοι  ή  μη.  Μη  λήψη  μέτρων  για  την  διατήρηση  της  καθαριότητας
στους  δρόμους,  τα  πεζοδρόμια  και  τους  κοινόχρηστους  χώρους  που
γειτνιάζουν με τις ιδιοκτησίες. Πρόστιμο: 200€. Σε περίπτωση υποτροπής ή
ανάλογα με το μέγεθος της ρύπανσης το πρόστιμο διπλασιάζεται (Άρθρο
18.1.3.4 και 5).

  40  Αμέλεια  καθαριότητας  ή  αποψίλωσης  οικοπέδων  ή  έλλειψη
περίφραξης.Πρόστιμο:  300€  για  οικόπεδα  έως  1  στρέμμα  με  προσαύξηση
150€ για κάθε επιπλέον στρέμμα. (Άρθρο 19.1.2).

   41  Παρεμπόδιση  της  αποκομμιδής
απορριμμάτων  λόγω  στάθμευσης  μπροστά  σε  κάδους.  Πρόστιμο  100  €
( Άρθρο 14)

   42. Μη συμμόρφωση με τις κείμενες  διατάξεις  του  ισχύοντος
κανονισμου για τον καθορισμό θέσεων κάδου. Πρόστιμο 50€  (Άρθρο 14.)
                                                                                                        
      Τα πρόστιμα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό επιβάλλονται
ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.

      Ο παραβάτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο
στο Ταμείο του Δήμου Νίκαιας- Α. Ι .Ρέντη (οδός Π . Τσαλδάρη αρ. 10)
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εντός δέκα (10) ημερών.

     Ο παραβάτης μπορεί, εάν επιθυμεί, να εμφανιστεί σε τρεις ημέρες από
την σύνταξη της έκθεσης βεβαίωσης της παράβασης στη Διεύθυνση
Καθαριότητας και Ανακύκλώσης του Δήμου Νίκαιας- Α. Ι.Ρέντη  και να εκθέσει
τις αντιρρήσεις του.

    Στις περιπτώσεις που είτε ο παραβάτης δεν εμφανιστεί εντός της
τριήμερης προθεσμίας από τη βεβαίωση της παράβασης είτε εμφανιστεί και οι
αντιρρήσεις του κριθούν αβάσιμες επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο για την
παράβαση που έκανε.
Κατά της απόφασης επιβολής του προστίμου ασκείται προσφυγή στα
αρμόδια Δικαστήρια εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την
κοινοποίηση της.

 Άρθρο     2      1  

     Πέραν των προαναφερόμενων προστίμων επιβάλλεται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες  στους παραβάτες και κάθε άλλη προβλεπόμενη από την κείμενη
νομοθεσία διοικητική ή ποινική κύρωση.

                                                                                                     
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΄ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

     Τα κάθε είδους έργα που εκτελούνται εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου από ιδιώτες ή φορείς του δημοσίου, κοινωφελών οργανισμών,
εργολάβους δημοσίων και δημοτικών έργων κτλ, πρέπει να εκτελούνται με
ιδιαίτερη προσοχή και να πληρούν όλους τους κανόνες που προβλέπονται
από τις κείμενες διατάξεις, το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, τον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας και τον παρόντα Κανονισμό.
     Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι των έργων οφείλουν να τηρούν όλα τα
μέτρα προστασίας πεζών και οχημάτων, να μην παρακωλύουν την
κυκλοφορία, να μην δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία της πόλης και
να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής κινδύνου διασποράς ή
διαφυγής στο περιβάλλον δομικών και αδρανών υλικών και κάθε είδους
αχρήστων αντικειμένων και αποβλήτων.
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Άρθρο         1  

      Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους οικοδομικές εργασίες (ανέγερση
νέων οικοδομών, επισκευές , λοιπές , οικοδομικές εργασίες), που εκτελούνται
στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε
κοινόχρηστους χώρους από οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή εργολάβους
δημοσίων έργων

 Άρθρο         2  

    Όλες οι πραγματοποιούμενες εργασίες πρέπει να εκτελούνται μετά τη
λήψη της νόμιμης άδειας από το Δήμο. Σε κάθε οικοδομική εργασία που
γίνεται, θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει:
1) αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία Οικοδομικής Άδειας ,
2) προβλεπόμενη από το Νόμο πινακίδα με τον αριθμό της αδείας και την
ημερομηνία εκδόσεώς της,
3) άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου – οδοστρώματος, που χορηγείται από
το Δήμο.
Σε κάθε εργασία που εκτελείται από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας ή ιδιώτη,
για λογαριασμό αυτών, πρέπει να υπάρχει αντίγραφο θεωρημένης άδειας
«τομής» από τον αρμόδιο φορέα (Δήμος- ΥΠΕΧΩΔΕ).
Εξαιρούνται οι εργασίες που γίνονται για το φυσικό αέριο σύμφωνα με το
άρθρο 7 παρ. 3 του Ν 2364/95 (ΦΕΚ 252/6-2-95).

Άρθρο         3  

    Σε περίπτωση που ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα
εγκεκριμένα από την πολεοδομία σχέδια, θα πρέπει να προσκομίζονται από
τον ιδιοκτήτη – κατασκευαστή, για να μπορεί να γίνει έλεγχος των
κατασκευών που εκτελούνται.

Άρθρο         4  

     Η μη τήρηση των άρθρων 2 και 3 συνεπάγεται, πέρα από την επιβολή
προστίμων, την κίνηση από τον Δήμο διαδικασίας των εργασιών.

                                                                                                                                                               

Άρθρο         5  

     Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, οι ιδιοκτήτες ή οι
κατασκευαστές και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, ανάλογα, πρέπει:
1) Nα θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα .
2) Να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης, πεζοδρομίου –
οδοστρώματος καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος.

40

ΑΔΑ: ΨΓΑΨΩΚΑ-ΜΘΛ



 3) Να προσκομίσουν στο Δήμο εγγυητική επιστολή, όπως το υπόδειγμα
που θα χορηγεί ο Δήμος, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Τ.Π. και Δ. ποσού
εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (67,50), ανά τετραγωνικό μέτρο
μήκους προσόψεως, η οποία θα επιστρέφεται στον δικαιούχο μετά την
πλήρη περαίωση των εργασιών και εφόσον δεν προηγήθηκαν ζημιές στους
δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών (π.χ.
μπάζα, τσιμέντα στο οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις
πλακόστρωσης πεζοδρομίου κτλ.) Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο         6  

     Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι
περιφραγμένος. Επίσης, πρέπει να υπάρχει πινακίδα, που να απαγορεύει την
είσοδο στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως
πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την
προστασία πεζών και οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του
πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια,
τσιμεντόλιθους κτλ), για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από
οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα
(άμμος , μαρμαρόσκονη, μπάζα, τσιμέντα κτλ) πρέπει να είναι καλυμμένα ή
να καταβρέχονται συχνά, ώστε να μην παρασύρονται από τον αέρα. Το ίδιο
ισχύει και κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. Μπάζα επί
κοινόχρηστων χώρων, που παραμένουν πλέον του διημέρου, θεωρείται ότι
καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο και απομακρύνονται από το Δήμο. Η
δαπάνη απομάκρυνσης, όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά, καταβάλλεται
από τον υπόχρεο ενώ παράλληλα επιβάλλεται και το σχετικό τέλος.
                                                                                                                                                                      

Άρθρο         7  

     Τα στερεά κινητά υλικά, που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των
οικοδομικών εργασιών, πρέπει να είναι στερεωμένα κατά τρόπο ασφαλή για
την πρόσληψη ατυχήματος, για τον ίδιο λόγο, πρέπει να είναι πλήρη και
ασφαλή. Για τους ίδιους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ανακλαστικές
πινακίδες και ητοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας, όταν καταλαμβάνεται
μέρος οδοστρώματος. Η  σήμανση κατά τη νύκτα πρέπει να είναι φωτεινή
και να τοποθετείται προειδοποιητικό σήμα σε ικανή απόσταση.

Άρθρο         8  

      1. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής
Ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ κτλ ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων
παροχών, επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από
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τους νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κτλ) καθώς
και από τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και του  Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας. Οι παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται να
λαμβάνουν, πριν  την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου,την προβλεπόμενη
«άδεια τομής» από το Δήμο και να γνωστοποιούν στις  υπηρεσίες τα πλήρη
στοιχεία των φυσικών υπευθύνων του έργου. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
των έργων, οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα στον παρόντα
κανονισμό και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, οι
υπεύθυνοι των έργων, πρέπει να επιμελούνται την ανάρτηση πινακίδων με
την επωνυμία του οργανισμού, τον αριθμό της αδείας του Δήμου και την
ημερομηνία έκδοσής του. Αμέσως μετά την  εκτέλεση των σχετικών
εργασιών και όχι πέραν του τετραημέρου, οφείλουν να απομακρύνουν
τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα
πράγματα στην πρότερή τους κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση
ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

2. Τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν επίσης για όλους τους
φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εταιρίες του Δημοσίου οργανισμούς,
κοινοπραξίες κτλ. (ΟΣΕ, ΗΣΑΠ, ΔΕΠΑ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ,  κτλ).
Έναρξη         Ισχύος  
Από την ψήφιση του παρόντος Κανονισμού καταργείται κάθε άλλη αντίθετη
γενική ή ειδική κανονιστική διάταξη.

                                                         
Το παρόν προσαρτάται στην υπ΄ αριθμ. 5 8 / 2 0 2 1   απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου.

Την παρούσα απόφαση μπορείτε να την αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Δήμου 

www.nikaia-ren!s.gov.gr  στη διαδρομή Δήμος/Δημοτικό Συμβούλιο/Αποφάσεις.      

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ           ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

         

         ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ               ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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