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ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
 Της  με   αριθ.   31  από    5   Σεπτεμβρίου  2012   συνεδρίασης

     του  Δημοτικού    Συμβουλίου   Καρύστου

AΡΙΘ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     262 /2012                                       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
             
«Έγκριση  του  Κανονισμού  Καθαριότητας  του 
Δήμου  Καρύστου»

 
      Στα Καλύβια και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων  (σύμφωνα με την 
με αρ. 274/2011 Α.Δ.Σ.), σήμερα την   5η του μηνός  Σεπτεμβρίου  του έτους  2012, ημέρα 
Τετάρτη και  ώρα  14:45 μ.μ. συνήλθε  σε Δημόσια  Συνεδρίαση  το  Δημοτικό Συμβούλιο 
Καρύστου, ύστερα  από  την με αριθ. πρωτ. 11823 από 31-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  67 
του ν. 3852/2010 .   Η συνεδρίαση έληξε στις   16:45 μ.μ.

     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη 
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά (17), 
ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1 Νόβας Δημήτριος  (Πρόεδρος) 11 Τζαβάρα – Τόλια Παγώνα
2 Τούρλα Γεωργία 12 Τσαπέπα Μαρία
3 Νταλάκας Χαράλαμπος  (προσήλθε 

κατά την διάρκεια του 2ου τακτικού)
13 Γκότσης Χρήστος

4 Διγαλέτος Κωνσταντίνος 14 Ραβιόλος Ελευθέριος
5 Κιούκη Μαρία 15 Ζέμπης Ευάγγελος
6 Μαστροδήμας Σταμάτιος 16 Πολυχρονίου Πολυχρόνης
7 Μανώλης  Νικόλαος  (προσήλθε 

κατά την διάρκεια του 2ου τακτικού)
17 Ξυπόλιτου Ευδοξία

8 Οικονόμου Γεώργιος 18 Ζαφείρης Αθανάσιος
9 Κουνέλης Κωνσταντίνος 19 Λέκας Ζαχαρίας
10 Παλυβός Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Μπαρούς Ιωάννης 5 Σαραβάνος Γεώργιος
2 Κέκης Αντώνιος 6 Ρουκλιώτης Ιωάννης
3 Τσολάκη Χρυσούλα 7 Γκεμίσης Ιωάννης
4 Βόσσος  Αλκιβιάδης 8 Βρανά Κυριακούλα

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΙ   Τ.Κ.
        Παρόντες ήταν ακόμη οι Πρόεδροι των  Τοπικών Συμβουλίων :  α) Νέων Στύρων,  
Φωτεινού  Μαρία,  β)  Μεσοχωρίων,  Ράπτη  Χρυσούλα,  γ)  Στύρων,  Ζάππας  Αναστάσιος,  δ) 
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Αετού,  Γεωργίου  Νικόλαος,  ε)  Πολυποτάμου,  Ρούπας Χρήστος,  στ)  Καλυβίων,  Σταμπέλος 
Δημήτριος,. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  ο  Δήμαρχος   Καρύστου,  Νικόλαος Ιωαν. Μανώλης 
ύστερα  από  νόμιμη  πρόσκληση   σύμφωνα  με το  άρθρο  67 παρ. 6  του  Ν. 3852/2010 .

 Αρμόδιος για την  τήρηση  των πρακτικών  της συνεδρίασης ήταν  ο  υπάλληλος  του 
Δήμου,  Πορτολομαίος Ανδρέας  του κλάδου ΠΕ1 με βαθμό Δ΄.

     Ο Πρόεδρος  κήρυξε   την έναρξη της  συνεδρίασης  και πριν την  συζήτηση των  θεμάτων της  ημερήσιας  
διάταξης, θέτει  υπόψη του  Συμβουλίου την ανάγκη  συζήτησης  του παρακάτω έκτακτου θέματος : 1) «Αποδοχή 
της  απόφασης  προέγκρισης  δημοπράτησης  της  Πράξης:  «Εφαρμογή  της  μελέτης  για  το  έργο:  Βελτίωση 
υφιστάμενης οδού Πλατανιστός – Ποτάμι»»,  και ζητά  την έγκριση  του  Δημ. Συμβουλίου  για την συζήτηση του  
παραπάνω έκτακτου θέματος. 

     Ο Πρόεδρος   κάλεσε το  Σώμα να  αποφασίσει σχετικά .   
         Το  Δημ. Συμβούλιο αφού  έλαβε  υπόψη του  τις  διατάξεις  του αρ. 67 του ν. 3852/2010   μετά από 
διαλογική συζήτηση     ο μ ό φ ω ν α

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
         Εγκρίνει την συζήτηση του παραπάνω έκτακτου θέματος.

      ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    262/ 2012
      ΘΕΜΑ: 2ο   «Έγκριση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Καρύστου». 

       Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου  εισηγούμενος  το 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης,  θέτει   υπόψη   του  Συμβουλίου  την  με  αρ.  28/2012  απόφαση  της  Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του Κανονισμού 
Καθαριότητας του Καλλικρατικού Δήμου Καρύστου.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας είναι υπεύθυνη 
για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, επιδιώκει μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών 
στον τομέα της καθαριότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, με  την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού:

• Την καθαριότητα της περιοχής μας. 
• Τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
• Την εν γένει βελτίωση της λειτουργίας της πόλης και της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της περιοχής.
• Την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
• Την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εμπορικών και 
τουριστικών περιοχών.
• Την  ενίσχυση  εναλλακτικών  μορφών  διαχείρισης  στερεών  αποβλήτων  με 
μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
• Την  ενίσχυση  νέων  οικονομικών  δραστηριοτήτων  (πράσινη 
επιχειρηματικότητα).
• Την ενεργό συμμετοχή των δημοτών.

    Ο Κανονισμός Καθαριότητας και η πολιτική συνεργασία του Δήμου με τους δημότες, τους  
κατοίκους  της  περιοχής  και  τους  εν  γένει  χρήστες  των  υπηρεσιών  καθαριότητας  για  τη 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων, διέπεται  από τις εξής βασικές αρχές και στόχους, όπως 
ορίζονται από το άρθρο  4  της ΚΥΑ 50910/2727/2003:
     Α. Την αρχή της προφύλαξης και της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, σύμφωνα με την  
οποία επιδιώκεται  ο  περιορισμός  του  συνολικού  όγκου των αποβλήτων και  η  μείωση των 
επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον, μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της 
ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης, καθώς και της ανάκτησης ενέργειας χωρίς ρύπανση 
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του  περιβάλλοντος,  ώστε  να  μειώνεται  η  ποσότητα  των  αποβλήτων  προς  τελική  διάθεση, 
λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό και το κοινωνικό κόστος.
    Β.  Την  αρχή  «ο ρυπαίνων  πληρώνει»,  με  έμφαση  στην  ευθύνη  του  παραγωγού  των 
αποβλήτων.
    Γ.  Την αρχή της εγγύτητας, σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται τα απόβλητα, κατά το 
δυνατόν,  να  οδηγούνται  σε  μια  από  τις  πλησιέστερες  εγκεκριμένες  εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας  ή και  διάθεσης,  εφόσον αυτό είναι  περιβαλλοντικά αποδεκτό και  οικονομικά 
εφικτό.
    Δ. Την αρχή της επανόρθωσης των ζημιών στο περιβάλλον.
Κατόπιν αυτών προτείνουμε την έγκριση του Κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Καρύστου.

Ο Πρόεδρος  κάλεσε  το  Δημ.  Συμβούλιο  να  αποφασίσει σχετικά .
………………………………………………………………………………………..
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου  και  έλαβε υπόψη τις 

δ/ξεις  του αρ. 73 παρ. 1Βv του Ν. 3852/10, μετά  από διαλογική   συζήτηση κατά την οποία η 
Δημ. Σύμβουλος κ. Ξυπόλιτου Ευδοξία δήλωσε πως δεν ψηφίζει τον κανονισμό καθαριότητας 
διότι είναι ετεροχρονικός και δεν γίνεται σωστά η ανακύκλωση των σκουπιδιών στο Δήμο και 
η Δημ. Σύμβουλος κ. Τούρλα Γεωργία δήλωσε πως τον ψηφίζει με την επιφύλαξη όσων είχε 
πει στην με αρ. 28/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,   κ α τ ά     π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
( 18 έναντι 1)

         Α    Π   Ο   Φ   Α  Σ   Ι   Ζ  Ε   Ι

      Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Καρύστου που έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Α΄    ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ   1
Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά 
και  επιτυγχάνονται με τη συνεργασία πολιτών και  του Δήμου και  διέπονται  από διατάξεις, 
υποχρεώσεις και δικαιώματα.
Ο παρών Κανονισμός έχει ως αντικείμενο:

• Την  τήρηση  της  καθαριότητας  της  πόλης  και  της  περιοχής  και  τη  διασφάλιση  της 

δημόσιας υγείας.

• Τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, 

διάθεση).

• Τη γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις δημοτικές διατάξεις.

    Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, υπερισχύουν 
όταν  δεν  είναι  αντίθετες  με  τις  γενικές  διατάξεις  της  νομοθεσίας,  τις  διατάξεις  του 
υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες διατάξεις.
   Ο Κανονισμός Καθαριότητας  είναι  σε αρμονία με  τις  έννοιες  και  όρους  που θέτουν οι  
ακόλουθοι νόμοι και υπουργικές αποφάσεις:
 Ν.1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/ΤΑ/18.10.1986)

 Ν.2939/2001 για τις συσκευασίες  και εναλλακτική διαχείριση των  συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων (ΦΕΚ 179/ΤΑ/06.08.2001)
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 ΚΥΑ 29407/3508/2002 Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων 
(ΦΕΚ 1572/ΤΒ/16.12.2002)

 ΚΥΑ 50910/2727/2003 Μέτρα και όροι  για  τη διαχείριση  Στερεών  Αποβλήτων. 
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης (ΦΕΚ 1909/ΤΒ/22.12.2003)

 ΚΥΑ 114218/97(ΦΕΚ Β΄ 1016/97)

 ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β΄ 383)

 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

     Κάθε απόφαση που εκδίδεται σε εφαρμογή του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου και τροποποιεί 
ή  επεκτείνει  τις  έννοιες  και  τις  υποχρεώσεις  στη  διαχείριση  των  αποβλήτων,  αυτόματα 
προστίθεται ως παράρτημα στον παρόντα κανονισμό του Δήμου Καρύστου. 

ΑΡΘΡΟ   2
Αρμοδιότητα εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού ανήκει στο Δήμαρχο, 
στον Αντιδήμαρχο για θέματα καθαριότητας περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, στη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Ποιότητας ζωής και στη 
Δημοτική Αστυνομία εφόσον συσταθεί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συντάσσει κανονιστικές αποφάσεις. Με τις κανονιστικές αυτές 
αποφάσεις μπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα και να 
ορίζεται  το ύψος  του προστίμου  για κάθε  περίπτωση,  σύμφωνα με  την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει»

ΑΡΘΡΟ   3
Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων

Σαν απορρίμματα – στερεά απόβλητα, θεωρούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα που 
έχουν στερεά μορφή, που προέρχονται  από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους 
και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού 
περιβάλλοντος,  που  είναι  εγκαταλελειμμένα  ή  ο  κάτοχός  τους  επιθυμεί  ή  υποχρεούται  να 
απαλλαγεί από αυτά.

Σύμφωνα  με  την  κείμενη  Εθνική  νομοθεσία  και  τις  πρόσφατες  διατάξεις  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  όπως  αναφέρονται  στα  παραρτήματα  του  άρθρου  17  της 
50910/2727/22-10-2003  ΚΥΑ  και  τις  πρόσφατες  Αστικές  διατάξεις  ταξινομούνται  σε 
ΑΣΤΙΚΑ,  ΕΙΔΙΚΑ,  και  ΤΟΞΙΚΑ-ΒΛΑΒΕΡΑ.

1. Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:

α)  Εσωτερικά  απορρίμματα  ογκώδη  και  μη  ογκώδη  που  προέρχονται  από  κατοικίες, 
καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, 
εκκλησίες,  σχολεία  και  γενικά  από  όλους  τους  χώρους  όπου  εκδηλώνονται  ανθρώπινες 
δραστηριότητες.
β)  Εξωτερικά  απορρίμματα,  οποιαδήποτε  φύσης  και  προέλευσης  που  κείνται  σε  οδούς, 
κοινόχρηστους   χώρους, ακάλυπτα οικόπεδο κ.λ.π.
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γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα).
δ) Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα όπως φάρμακα, σύριγγες, μπαταρίες κ.λ.π.  

2. Τα ειδικά  απορρίμματα  περιλαμβάνουν:

α) Υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνών, εργαστηρίων, 
συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, υφάσματα) και 
δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς 
και τελικής επεξεργασίας.
β)  Υπόλοιπα  νοσοκομείων,  θεραπευτηρίων,  μικροβιολογικών  εργαστηρίων  τα  οποία 
οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους.
γ)  Προϊόντα  και  υλικά  προερχόμενα από εκσκαφές  ,  κατεδαφίσεις  και  γενικά  οικοδομικές 
εργασίες.
δ) Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού των κοιμητηρίων.
ε) Απόβλητα που δεν μπορούν να μεταφερθούν με τις συνηθισμένες μεθόδους και οχήματα.
στ)  Οχήματα,  σκάφη  και  μηχανήματα  γενικά,  καθώς  και  μέρη  τους  άχρηστα  ή 
εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις.

3. Τα τοξικά βλαβερά απορρίμματα  περιλαμβάνουν:

     Όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον 
(Απόβλητα ελαιοτριβείων,  γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π.)  των οποίων η 
συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα 
από τα συνήθη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ   4
Προσδιορισμός και φύση της διαχείρισης των απορριμμάτων

και υποχρεώσεις του Δήμου

1.  Η  περισυλλογή,  αποκομιδή,  μεταφορά  και  διάθεση  των  μη  ογκωδών  αστικών 
απορριμμάτων,  έτσι όπως περιγράφεται στον παρόντα κανονισμό. Η αποκομιδή γίνεται με 
βάση  το  πενθήμερο.  Η  υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  λειτουργεί  ημέρες  αργιών  και 
εξαιρέσιμων,  με  βάση  τις  ανάγκες  της  και  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα  που  καταρτίζει  ο 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος με τους συνεργάτες του, μετά τη γνώμη των εργαζομένων και πάντοτε 
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία Ν.3584/2007. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά 
αυτοκίνητα του Δήμου στον κατάλληλο χώρο διάθεσης ή όπου αλλού ορίζει η Δημοτική Αρχή 
και οι εκάστοτε νόμοι.
2. Η Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων , έτσι όπως 
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές 
συσκευές,  στρώματα κ.λ.π.),  εντός  επτά  (7)  εργάσιμων  ημερών  από της  ειδοποίησης  στην 
αρμόδια  Υπηρεσία  Καθαριότητας  του  Δήμου  (Τηλέφωνο:  22240-22283),  ή  βάσει  κάποιου 
άλλου  ειδικού  προγράμματος  αποκομιδής  που  καταρτίζει  η  Υπηρεσία  Καθαριότητας.  Το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  με  απόφασή  του  μπορεί  να  καθορίσει  ειδικό  τέλος  αποκομιδής  ανά 
ογκώδες αντικείμενο ή ανά φορτηγό.
3.  Η  καθαριότητα  των  εξωτερικών  χώρων: Όλες  οι  εργασίες  περισυλλογής  και 
απομάκρυνσης  σκουπιδιών  και  απορριμμάτων  που  βρίσκονται  στους  δρόμους,  πλατείες, 
κοινόχρηστους  χώρους  και  δημόσια  κτίρια.  Η  συχνότητα  και  οι  μέθοδοι  σκουπίσματος 
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ορίζονται  από  το  Δήμο,  δεδομένων  των  αναγκών,  των  δυνατοτήτων  και  των  διαθέσιμων 
μέσων. Για να διατηρηθούν οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί 
κατά πυκνά διαστήματα  καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς 
κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης μικροαντικειμένων κ.λ.π.
4. Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής 
απορριμμάτων,  τις  τυχόν  αλλαγές,  τις  ημέρες  πλυσίματος  των  κάδων,  των  οδών  και 
κοινόχρηστων  χώρων,  καθώς  επίσης  και  τις  ώρες  που  απαγορεύεται  το  παρκάρισμα 
αυτοκινήτων για σάρωμα των οδών. 
5. Σε περίπτωση ανώτερης βίας ή λήψης έκτακτων μέτρων, για λόγους δημόσιας υγείας, ο 
Δήμος  μετά  από  ενημέρωση  των  δημοτών  μπορεί  προσαρμόζει  ανάλογα  τα  προγράμματα 
αποκομιδής, έως να  αρθούν τα έκτακτα μέτρα.
6. Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπει το άρθρο 
30  παρ.  2  του  Π.Δ/τος   323/89(Δ.Κ.Κ.),  καθώς  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  44  του 
Ν.2218/94 και 410/95 του Π.Δ/τος άρθρο 37 παρ. 3.
7. Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω 
καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών κ.λ.π.
8. Η προώθηση και εφαρμογή του προγράμματος «διαλογή στη πηγή»  για ανακύκλωση 
απορριμμάτων,  ανάκτηση  και  επαναχρησιμοποίηση  πρώτων  υλών  σε  όλη  την  έκταση  του 
Δήμου ή σε προεπιλεγμένα σημεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
9.  Η συντήρηση  και  ο  καθαρισμός  των  φρεατίων, υδροσυλλογής  του  δικτύου  όμβριων 
υδάτων,  όπως  ορίζεται  από  τις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας  του  Ν.3481/2006  του 
άρθρου 8 παρ. 1, γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας.
10. Δεν υποχρεούται η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου  στον καθαρισμό,  σε πάρκα, 
προαύλια, σταθμών, πρασιές  κ.λ.π. που  ανήκουν σε ιδιωτικό χώρο, ή σε ιδιωτικούς φορείς, ή 
σε αρχαιολογικούς χώρους, για τους οποίους είναι υπεύθυνη η αρχαιολογική υπηρεσία.
11.  Η  καθαριότητα  των  δημοσίων  και  δημοτικών  χώρων,  που  χρησιμοποιούνται  από 
διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι 
οφείλουν  να  διατηρούν  τους  παραχωρημένους  χώρους  καθαρούς  κατά  τη  διάρκεια  των 
εκδηλώσεων και μετά το πέρας αυτών τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, στην κατάσταση που 
τους παρέλαβαν. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των 
εκδηλώσεων,  μόνο  κατόπιν  συνεννοήσεως  των  διοργανωτών  με  την  αρμόδια  Διεύθυνση 
Καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόμενου ποσού, που ορίζεται κάθε φορά μετά από 
απόφαση  του   Δημοτικού  Συμβούλιου.  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  υποδεικνύει  η  αρμόδια 
Διεύθυνση.
12. 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 ή καταστροφή με 
οποιοδήποτε τρόπο και μέσο των μνημείων,  αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών 
δημόσιων χώρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού  και επισύρει σε 
βάρος  του  παραβάτη  χρηματικό  πρόστιμο που  θα  καθοριστεί  με  επόμενη  απόφαση  του 
Δημοτικού  Συμβουλίου,  ανάλογα  με  την  έκταση  και  τη  σοβαρότητα  της  ρύπανσης,  που 
διπλασιάζεται  σε  κάθε  περίπτωση  υποτροπής,  ενώ  επίσης  καταλογίζονται  σε  βάρος  του 
παραβάτη και όλες οι σχετικές  δαπάνες αποκατάστασης,  όπως αυτές  προκύπτουν μετά την 
αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 
13.  Ο  αστικός  εξοπλισμός, (παγκάκια,  κάγκελα,  κολώνες  ηλεκτροφωτισμού,  στέγαστρα 
στάσεων λεωφορείων, κάδοι,  συμπιεστές, καλάθια  και λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης 
απορριμμάτων, πινακίδες κ.λ.π.) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται στο 
λειτουργικό σκοπό του και να μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης της 
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πόλης.  Η καταστροφή ή  η  ρύπανση από τον  πολίτη,   του  αστικού  εξοπλισμού  της  πόλης 
αποτελεί  παράβαση  και  επισύρει  σε  βάρους  του  παραβάτη  χρηματικό  πρόστιμο  που  θα 
καθοριστεί  με  επόμενη απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου,  ανάλογα με  την  έκταση της 
καταστροφής, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, ενώ  επίσης καταλογίζονται 
σε βάρος του παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν 
μετά την αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 
   14. Ο Δήμος έχει την υποχρέωση, να προμηθεύει και να διαθέτει  στους εργαζόμενους στην 
καθαριότητα στολές εργασίας για την ομοιόμορφη εμφάνισή τους αλλά και την προστασία της 
υγείας τους. Οι δε εργαζόμενοι υποχρεούται:
• Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

• Να χρησιμοποιούν τα ατομικά μέσα προστασίας.

• Να διατηρούν τις διατάξεις και μηχανισμούς ασφαλείας.

• Να παρακολουθούν τα κατά  περιόδους σεμινάρια σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ   5
Προσδιορισμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων

 Οι δημότες έχουν το δικαίωμα να απαιτούν μια καθαρή πόλη βασισμένη σε σύγχρονες 
μεθόδους  αποκομιδής  για  την  καθαριότητα  των  κοινόχρηστων  χώρων,  την  ορθολογική 
διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων και την εναλλακτική αξιοποίησή τους με την 
προώθηση της ανακύκλωσης. 

 Οι δημότες είναι υποχρεωμένοι να κάνουν διαλογή στη πηγή και ανακύκλωση σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού καθαριότητας, στα πλαίσια που εφαρμόζεται από το 
Δήμο. Οι δημότες είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να μη ρυπαίνουν τους κοινόχρηστους 
χώρους. Οι δημότες είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν καθαρούς τους ιδιωτικούς τους χώρους, 
ώστε να μην αποτελούν εστία ρύπανσης ή πυρκαγιάς. Ειδικότερα, κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες, που ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ μεγάλος, υποχρεούται να καθαρίζουν τα ξερά 
χόρτα ή άλλα σκουπίδια από τις αυλές τους, τα οικόπεδά τους, ή τα χωράφια τους.

 Οι  εργαζόμενοι  στην  Διεύθυνση  Καθαριότητας  συμβάλλουν  καταλυτικά  για  να 
διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή καθαριότητα της πόλης και η προστασία της δημόσιας υγείας. 
Όλοι  οφείλουν  σεβασμό  και  συμπαράσταση  στο  έργο  των  εργαζομένων  στην  Υπηρεσία 
Καθαριότητας του Δήμου,  αφού οι υπάλληλοι καθημερινά εργάζονται με όλες τις  δυνάμεις  
τους και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους, για να καθαρίσουν την πόλη, ώστε να δημιουργηθεί 
ένα περιβάλλον καθαρό και πολιτισμένο. Γι αυτό δεν επιτρέπεται να μπαίνουν στους κάδους ή 
στους σάκους αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα στους εργαζόμενους στην 
καθαριότητα, όπως τζάμια, αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα, μπαταρίες αυτοκινήτων κ.λ.π. 

7

ΑΔΑ: Β4ΘΗΩΕΦ-Ω4Ι



όπως και κάθε άλλη ουσία ή αντικείμενο που βάζει σε κίνδυνο την υγεία και την σωματική 
ακεραιότητα των εργαζομένων.

ΑΡΘΡΟ   6
Ανακύκλωση – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ο  Δήμος  μεριμνά  για  την  εφαρμογή  εναλλακτικών  και  περιβαλλοντολογικά 
ορθολογικών μεθόδων διαχείρισης των απορριμμάτων  συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο  στην 
προστασία του περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια αυτά της  δημιουργίας μια καθαρής πόλης, υλοποιούνται στην περιοχής 
μας  προγράμματα  διαλογής  για  την  ανακύκλωση  του  χαρτιού  (μπλε  κάδοι),  τους  οποίους 
τοποθετήσαμε  σε  πάρα  πολλά  σημεία  και  θα  τοποθετηθούν  και  άλλοι  στους  οποίους  θα 
τοποθετούνται οι χάρτινες συσκευασίες. Επίσης, πραγματοποιείται η ανακύκλωση ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (απέναντι από το γήπεδο).

Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις οφείλουν να μην αναμειγνύουν τα προς ανακύκλωση 
απόβλητα με τα συνήθη απορρίμματα, αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα εναποθέτουν στους 
ειδικούς   (μπλε)  κάδους  που  έχει  τοποθετήσει  στην  περιοχή  μας  ο  Δήμος.  Στους  κάδους 
ανακύκλωσης (μπλε) απαγορεύεται  ρητώς ή ρίψη άλλων πλην των ανακυκλώσιμων (χαρτί, 
γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό) υλικών.

Αρχίζουμε  εκστρατεία  εκπαίδευσης  των  πολιτών,  για  την  κατανόηση  και  την 
ωφελιμότητα της ανακύκλωσης στο περιβάλλον, καθώς επίσης προγραμματίζουμε μαζί με τα 
σχολεία  και   τους  δασκάλους  τους,  να  καταρτίσουμε   προγράμματα  περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης των μαθητών και την εφαρμογή των εναλλακτικών και ορθολογικών μεθόδων 
διαχείρισης των απορριμμάτων. 

ΑΡΘΡΟ   7
Υποχρεώσεις όσων παράγουν επικίνδυνα απόβλητα

Ο  Δήμος  Καρύστου  έχει  το  δικαίωμα  και  την  υποχρέωση  να   πραγματοποιεί  την 
καθαριότητα  όλων  γενικά  των  δημοτικών  κοινοχρήστων  χώρων  και  των  τοπικών 
διαμερισμάτων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια αυτού, καθώς επίσης το δικαίωμα και την 
υποχρέωση  να  διενεργεί  την  διαχείριση  των  οικιακών  και  των  εξωτερικών  απορριμμάτων 
σύμφωνα με τους όρους των ειδικών άρθρων του παρόντος οργανισμού. 

Ο  Δήμος  δεν  υποχρεούται  στη  διαχείριση  των  ειδικών  αστικών  αποβλήτων,  των 
επικίνδυνων  οικιακών αποβλήτων,  των βιομηχανικών  κ.λ.π.  αποβλήτων δηλαδή επικίνδυνα 
απορρίμματα, υλικά από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια 
των συνήθων μεθόδων, τοξικά, ή όσα διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις όπως:
• Ραδιενεργά απόβλητα

• Εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες

• Απόβλητα  προερχόμενα  από εξαγωγή,  επεξεργασία  και  αποθήκευση  μεταλλευτικών 
πόρων

• Απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων

• Καταλύτες αυτοκινήτων
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• Ανακαινίσεις – αναπαλαιώσεις

     Η ευθύνη για την μεταφορά όλων των παραπάνω επικίνδυνων απορριμμάτων ανήκει  
σ’ αυτούς που τα παράγουν.
    Οι  παραβάτες  τιμωρούνται  με  πρόστιμο που θα  καθοριστεί  με  επόμενη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ   8
Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων

        Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του κανονισμού αυτού οι χρησιμοποιούμενοι 
όροι έχουν τις εξής έννοιες:
1. «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες και 
υπεύθυνοι,  για  μεν  τις  οικογένειες  (  με  ή  χωρίς  παιδιά)  οι  δύο  σύζυγοι,  για  δε  τους 
κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών  ο διαχειριστής.

2. «Καταστήματα - Επιχειρήσεις»  θεωρούνται οι αυτοτελείς  χώροι όπου λειτουργούν 
κάθε φύσεως εμπορικές ή τουριστικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και 
βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των 
οποίων  ασκείται  η  επιχείρηση  ή  ο  διευθυντής  των  επιχειρήσεων  που  χαρακτηρίζεται  σαν 
καταστήματα.

3.  «Γραφεία»  θεωρούνται  οι  αυτοτελείς  χώροι  όπου  ασκούνται  οποιαδήποτε 
επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα.

Υπεύθυνοι είναι:
• Για  τα  γραφεία  το  πρόσωπο  ή  τα  πρόσωπα,  στο  όνομα  των  οποίων  ασκείται  το 
επάγγελμα.

• Για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ , ο διαχειριστής.

• Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ο προϊστάμενος διοικητικού.

4. «Οικόπεδα»  θεωρούνται  οι  ακάλυπτοι  χώροι,  περιφραγμένοι  ή  μη,  εντός  ή  εκτός 
σχεδίου και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας αυτού.

ΑΡΘΡΟ   9
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα

1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 8 παρ. 
1,2,3  του  παρόντος  κανονισμού,  υποχρεούται  να  γνωρίζουν  το  πρόγραμμα  αποκομιδής 
απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την γειτονιά τους και την περιοχή τους, καθώς 
και τα προγράμματα ανακύκλωσης.

 Την  ημέρα  διέλευσης  του  απορριμματοφόρου  οι  υπεύθυνοι  οφείλουν  να  έχουν 
συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους πρέπει 
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πριν  την  ώρα  διέλευσης  του  απορριμματοφόρου  να  έχουν  τοποθετήσει  μέσα  στον  κάδο 
μηχανικής  αποκομιδής  που  ο  Δήμος  έχει  τοποθετήσει  στη  γειτονιά  τους.  Για  λόγους  που 
σχετίζονται με την αισθητική της πόλης άλλα και την υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση 
πλαστικών σάκων σκουπιδιών έξω από τους  καθορισμένους  κάδους  μηχανικής  αποκομιδής 
ούτε χύμα απορρίμματα εκτός αυτών.

                 Για όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, επιβάλλεται πρόστιμο 
που θα καθοριστεί με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό ή αλουμίνιο) πρέπει να τοποθετούνται 
στους  μπλε  κάδους  ανακύκλωσης.  Απαγορεύεται  η  απόρριψη  βιοαποδομησίμων   ή  άλλων 
αποβλήτων  στους  μπλε  κάδους  των  συσκευασιών.  Στους  μπλε  κάδους  τοποθετούνται 
υποχρεωτικά και οι συσκευασίες των καταστημάτων καθώς και χαρτόκουτα τα οποία πρέπει να 
είναι συμπιεσμένα και διπλωμένα.

 Τα  απόβλητα  του  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  και  λαμπτήρες,  όπως 
αναφέραμε  και  προηγούμενα,  καθώς  επίσης  και  οι  μπαταρίες,  τοποθετούνται  στο  σημείο 
συλλογής που έχει καθορίσει ο Δήμος μας και βρίσκεται στην τεχνική υπηρεσία (απέναντι από 
το γήπεδο).

2. Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, τοποθετούνται υποχρεωτικά κοντά 
σε κατοικίες και η υπεύθυνη υπηρεσία είναι μόνο η υπηρεσία καθαριότητας , καθώς επίσης 
είναι και η μόνη αρμόδια για τη μετακίνηση (μόνιμης ή προσωρινής) , κατάργησης, αλλαγής 
θέσης, ή συμπλήρωσης θέσεων τοποθέτησης και άλλων κάδων εάν χρειάζονται.  

• Η    παρεμπόδιση  τοποθέτησης  των  κάδων  αποκομιδής  απορριμμάτων,   ή  η 
μετακίνησή τους αυθαίρετα επισύρει  πρόστιμο που θα καθοριστεί με επόμενη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.
• Η επικόλληση αυτοκόλλητων διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων 
σε  κάδους,  επισύρει  πρόστιμο που  θα  καθοριστεί  με  επόμενη  απόφαση  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου.

3. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάδος απορριμμάτων, ή ο κάδος είναι γεμάτος, ο 
σάκος με τα απορρίμματα, καλά κλεισμένος, ώστε να αποκλείεται διαρροή του περιεχομένου 
του επί της οδού, τοποθετείται στον πλησιέστερο κάδο. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η 
τοποθέτηση του  έξω  από ξενη  ιδιοκτησία  ή  το  κρέμασμά του  στα  δένδρα,  τις  κολώνες  ή 
οπουδήποτε αλλού. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών, επιβάλλεται πρόστιμο που θα 
καθοριστεί με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Τα μεγάλα καταστήματα της πόλης,  (super market κ.λ.π.)  ή όσα καταστήματα εκ 
φύσεώς  τους  παράγουν  πολλά  απορρίμματα,  υποχρεούται  να   προμηθευτούν  συμπιεστές 
απορριμμάτων  –χαρτιών  και  άλλων  αντικειμένων  που  συμπιέζονται.  Σε  περίπτωση  μη 
συμμόρφωσης του υπόχρεου, επιβάλλεται πρόστιμο που θα καθοριστεί με επόμενη απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου.
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               ΑΡΘΡΟ   10
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη 

αστικά απορρίμματα

1. Τα απορρίμματα αυτά (Στρώματα, ειδικής κατηγορίας, τηλεοράσεις, έπιπλα κ.λ.π.) δεν 
εγκαταλείπονται  οπουδήποτε,  αλλά  παραλαμβάνονται  από  το  Δήμο  μετά  από  τηλεφωνική 
επικοινωνία με την Τεχνική Υπηρεσία –Υπηρεσία Καθαριότητας στο τηλέφωνο: 22240-22283. 
Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να μην τοποθετούν τα ογκώδη απορρίμματα 
στο πεζοδρόμιο, αλλά μόνο το πρωινό της ημέρας  που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το 
ειδικό απορριμματοφόρο του Δήμου και να τα εναποθέτουν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η 
κυκλοφορία  πεζών  και  οχημάτων.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  θεωρείται  ότι  καταλαμβάνουν 
δημοτικό  χώρο  και  επιβάλλεται  πρόστιμο που  θα  καθοριστεί  με  επόμενη  απόφαση  του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

2.  Η  εγκατάλειψη  τέτοιων  αντικειμένων  στα  πεζοδρόμια   κ.λ.π.  κατά  τις  ημέρες 
Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή   τιμωρείται με  πρόστιμο που θα καθοριστεί με επόμενη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Ειδικότερα για  καταστήματα,  γραφεία  κ.λ.π.  οι  υπεύθυνοι  υποχρεούνται  στα  πάσης 
φύσεως  απορρίμματα  συσκευασίας  που  τοποθετούν  για  αποκομιδή  (χαρτοκιβώτια, 
ξυλοκιβώτια,  κ.λ.π.)  να  έχουν  προηγουμένως  ελαχιστοποιήσει  τον  όγκο  τους  για  πιέσεως, 
περιδέσεως κ.λ.π. θα τοποθετούνται δε στο πεζοδρόμιο μετά το κλείσιμο των  καταστημάτων 
το βράδυ περίπου μία ώρα το πολύ πριν  την διέλευση του απορριμματοφόρου.  Στους  μη 
συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, επιβάλλεται πρόστιμο που θα καθοριστεί με επόμενη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Ειδικά για προϊόντα κηπευτικών εργασιών:

• Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.λ.π. συσκευάζονται σε 
ανθεκτικούς σάκους, όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση απορρίψεως επί του 
πεζοδρομίου ασυσκεύαστα (χύμα) επιβάλλεται  πρόστιμο που θα καθοριστεί με επόμενη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

• Υπόλοιπα  κοπής  δέντρων,  θάμνων,  κλαριά  κ.λ.π.  συσκευάζονται  σε  ελαφρά 
δεμάτια,  δεμένα  με  ανθεκτικό  σχοινί  ή  σύρμα,  για  την  εύκολη  φόρτωσή  τους.  Δεν 
τοποθετούνται  από  πριν  στο  πεζοδρόμιο  και  ισχύουν  τα  όσα  αναφέρονται    στην 
προηγούμενη  παράγραφο.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  επιβάλλεται  πρόστιμο που  θα 
καθοριστεί με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

• Υπόλοιπα  χώματος  και  κοπροχώματος  απομακρύνονται  υποχρεωτικώς  από  τους 
υπεύθυνους με δικά τους μέσα ή με ειδικό τέλος από τις υπηρεσίες του Δήμου. Το τέλος 
αποκομιδής των  απορριμμάτων  αυτών   θα  καθοριστεί  με  επόμενη  απόφαση  του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

• Οι παρόδιοι είναι υποχρεωμένοι να κόβουν τα κλαριά των δέντρων της ιδιοκτησίας 
τους που εκτείνονται πέραν της ιδιοκτησία τους σε δημοτικό δρόμο παρεμποδίζοντας έτσι 

11

ΑΔΑ: Β4ΘΗΩΕΦ-Ω4Ι



τη διέλευση πεζών ή τροχοφόρων. Σε πιθανή αμέλειά τους ο Δήμος προβαίνει χωρίς καμία 
ειδοποίηση στο κόψιμο των κλαδιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ   11
Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων

1. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς 
και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 2α. Οι 
υπεύθυνοι  των  βιοτεχνιών,  εργαστηρίων,  συνεργείων  κ.λ.π.  υποχρεούνται  να 
απομακρύνουν  τα απορρίμματα με  δικά τους  μέσα.  Επίσης  υποχρεούνται  μέχρι  την 
ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων 
και  να  μην  τα  βγάζουν  στο  δρόμο  ή  το  πεζοδρόμιο.  Στους  παραβάτες  επιβάλλεται 
πρόστιμο που θα καθοριστεί με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Ειδικά για τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού 
(μπάζα  και  άλλα  άχρηστα  αδρανή  υλικά  που  προέρχονται  από  εκσκαφές,  κατεδαφίσεις, 
ανακαινίσεις  οικοδομών  κ.λ.π.)  μεταφέρονται  με  ευθύνη  του  ιδιοκτήτη  ή  του  υπεύθυνου 
εργασιών  στους  χώρους  υποδοχής  μπαζών.  Στην  περίπτωση  που  παραμένουν  επί  του 
πεζοδρομίου  για  διάστημα  μεγαλύτερο  των  δύο  ημερών,  θεωρούνται  ότι  καταλαμβάνουν 
δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή σχετικού Τέλους, 
που  θα  καθοριστεί  με  επόμενη  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου   ανάλογα  με  τη 
σοβαρότητα  και  το  μέγεθος  της  ρύπανσης. Στην  περίπτωση  που  αυτά  απορρίπτονται  σε 
ακάλυπτους  χώρους  όπως  οικόπεδα,  χείμαρρους,  χαντάκια,  πάρκα,  δρόμους,  ακτές  και 
προκαλούν  ιδιαίτερη  υποβάθμιση  στο περιβάλλον,  εκτός  από τις  ποινές  που  προβλέπει  το 
άρθρο  119  του  Ν.  1892/90  και  τις  προβλεπόμενες  άλλες  κυρώσεις,  ο  Δήμος  επιβάλλει 
πρόστιμο που θα καθοριστεί με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογα με τον 
όγκο  των  απορριπτόμενων  αδρανών  και  τη  σοβαρότητα  της  ρύπανσης,  σε  περίπτωση  δε 
επανάληψης,  επιβάλλεται  πρόστιμο που θα καθοριστεί με επόμενη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

3. Για τα απόβλητα Νοσοκομείων ή Θεραπευτηρίων γενικώς, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:

 Για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε αυτοπιεζόμενες κλειστές πρέσες ή σε 
περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας (έλλειψη χώρου τοποθέτησης κ.λ.π.) σε ειδικούς κάδους.

 Για  τον  χαρακτηρισμό  τους  ως  «απορρίμματα  νοσοκομειακά,  μη  επικίνδυνα,  μη 
τοξικά», με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, στους σάκους και 
τις αυτοπιεζόμενες πρέσες.

 Να προμηθευτούν συμπιεστές απορριμμάτων.

    Στους παραβάτες επιβάλλεται  πρόστιμο που θα καθοριστεί με επόμενη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.
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4. Τα απορρίμματα του χώρου του Δημοτικού Νεκροταφείου:

 Τα προερχόμενα από εργασίες καθαρισμού των διάφορων χώρων, που προσομοιάζουν 
με τα εσωτερικά αστικά, συλλέγονται και μεταφέρονται κατά τον συνήθη τρόπο.

 Τα  προερχόμενα  από  εκταφές  θεωρούνται  επικίνδυνα  και  συσκευάζονται  και 
μεταφέρονται με ειδικό τρόπο.

5. Τα  απορρίμματα  που  προέρχονται  από  εκσκαφές,  κατεδαφίσεις,  ανακαινίσεις 
οικοδομών κ.λ.π. όπως μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά, μεταφέρονται με ευθύνη του 
ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου καθόσον ο Δήμος έχει περιορισμένη δυνατότητα αποκομιδής.

 Στην περίπτωση που παραμείνουν επί του πεζοδρομίου για διάστημα μεγαλύτερο των 
πέντε  (5)  ημερών  θεωρούνται  ότι  καταλαμβάνουν  δημοτικό  κοινόχρηστο  χώρο  και  οι 
υπεύθυνοι ιδιοκτήτες του ακινήτου, υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού Τέλους.

   Επίσης επιβάλλεται  πρόστιμο  που θα καθοριστεί με επόμενη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

 Στην περίπτωση που  επιρρίπτονται  σε  ακάλυπτους  χώρους  όπως  οικόπεδα,  ρέματα, 
πάρκα, άλση, δρόμους, δάση εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης 
και  προκαλούν  ιδιαίτερη  υποβάθμιση  στο  περιβάλλον.  Οι  ενέργειες  αυτές  απαγορεύονται 
αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 
119 του Ν. 1892/90 και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο που 
θα καθοριστεί  με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογα με τον όγκο των 
επιρριπτόμενων  αδρανών  απορριμμάτων  και  τη  σοβαρότητα  της  ρύπανσης.  Σε  περίπτωση 
υποτροπής το πρόστιμο δεκαπλασιάζεται.  

 Απαγορεύεται  η  ρίψη  μπαζών  ή  άλλων  ογκωδών  αντικειμένων  στους  κάδους 
απορριμμάτων καθώς και η ρύπανση πεζοδρομίων με χώματα, λάδια κ.λ.π. Στους παραβάτες 
επιβάλλεται πρόστιμο που θα καθοριστεί με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Η εσκεμμένη   εγκατάλειψη  αντικειμένων  ή μπαζών από επαγγελματικά αυτοκίνητα 
εργολάβων ή  μεταφορικών εταιριών, σε δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, επισύρει 
πρόστιμο που θα καθοριστεί με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ   12
Υποχρεώσεις υπεύθυνων ειδικών και τοξικών

Απορριμμάτων που δε μεταφέρονται  από τις υπηρεσίες του Δήμου

Τα τοξικά απόβλητα που εγκυμονούν κινδύνους  για τη δημόσια υγεία όπως (απόβλητα 
ελαιοτριβείων, βοθρολήμματα, γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π.) συλλέγονται, 
αποκομίζονται  κα  μεταφέρονται  αποκλειστικά  από  τους  υπεύθυνους.  Οι  υπεύθυνοι 
υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια 
των επιχειρήσεων και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. 

Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις καταβολής ειδικού Τέλους και  πρόστιμο 
που θα καθοριστούν με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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ΑΡΘΡΟ   13
Υποχρεώσεις υπεύθυνων σχετικά με την ανακύκλωση

Εφόσον στο Δήμο λειτουργεί πρόγραμμα διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή, για 
την ανάκτηση και ανακύκλωση πρώτων χρήσιμων υλών, οι υπεύθυνοι του προγράμματος αλλά 
και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής μας, οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις  
διατάξεις  και  τον  τρόπο  συλλογής  και  απόρριψης  των  προς  ανακύκλωση  απορριμμάτων. 
Συγκεκριμένα:
1. Οφείλουν  να  μην  αναμειγνύουν  με  τα  συνήθη  απορρίμματα  εκείνα  που  έχουν  σαν 
πρώτη ύλη το γυαλί, χαρτί, μέταλλο, αλουμίνιο και πλαστικό, αλλά να τα διαχωρίζουν και να 
τα αποδίδουν στο Δήμο, σύμφωνα με το πρόγραμμα Ανακύκλωσης που υπάρχει στην περιοχή 
τους.

2. Στις  επιχειρήσεις  όπου  οι  παραγόμενες  ποσότητες  ανακυκλωμένων  απορριμμάτων 
είναι  σχετικά   μεγάλες,  οι  υπεύθυνοι  οφείλουν  να  τα  συλλέγουν  ξεχωριστά  από  τα  άλλα 
απορρίμματα,  να  τα  συμπιέζουν  και  να  τα  αποδίδουν  στο  Δήμο  σύμφωνα  με  το  ισχύον 
πρόγραμμα περισυλλογής.

3. Την  προώθηση  προγραμμάτων  ανακύκλωσης  με  διαλογή  στην  πηγή  ή  άλλες 
κατάλληλες  μεθόδους,  όπως  προβλέπεται  στο  Ν.2939/2001  «Συσκευασίες  και  εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων» με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις 
του.  Το  συνολικό  κόστος  διαχείρισης  ή  το  μεγαλύτερο  μέρος  αυτού  αναλαμβάνουν  τα 
συστήματα διαχείρισης που ορίζονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 
5 της ΚΥΑ 50910/2727/03 και την αρχή  «ο ρυπαίνων πληρώνει» .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄    ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ   14
Υποχρεώσεις  πεζών

•  Η ρίψη οικιακών απόνερων από πλυντήρια κ.λ.π.)  στα φρεάτια απορροής όμβριων 
υδάτων  αποτελεί  παράβαση  του  παρόντος  κανονισμού.  Στους  παραβάτες  επιβάλλεται 
πρόστιμο που θα καθοριστεί με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

• Η  απόρριψη  από  πεζούς  καθ’  οδόν  άχρηστων  χαρτιών,  πακέτων,  ή  άλλων  ειδών 
μικροσυσκευασίες, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και 
στους  κοινόχρηστους  και  ελεύθερους  χώρους του Δήμου (πλατείες,  πάρκα, παιδικές  χαρές, 
αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) από περιπατητές, θαμώνες κ.λ.π. Τα παραπάνω αντικείμενα 
πρέπει  να  ρίπτονται  στα  υπάρχοντα  καλάθια  μικροαπορριμμάτων  ή  στους  κάδους 
απορριμμάτων.  Στους  παραβάτες  επιβάλλεται  πρόστιμο που  θα  καθοριστεί  με  επόμενη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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• Οι ιδιοκτήτες κάθε είδους οχημάτων απαγορεύεται να πλένουν τα οχήματα τους στους 
δρόμους και τις πλατείες, ενώ απαγορεύεται και η διαρροή υδάτων στο δρόμο από οχήματα 
που πλένονται σε ιδιωτικούς χώρους, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από 1 Ιουνίου έως 
30  Σεπτεμβρίου.  Στους  παραβάτες  επιβάλλεται  πρόστιμο που  θα  καθοριστεί  με  επόμενη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

• Η ρύπανση με λάδια από κάθε  είδους οχήματα μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε 
πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Στους ιδιοκτήτες των 
οχημάτων  αυτών,  που  είναι  υποχρεωμένοι  να  μεριμνούν  για  τον  καθαρισμό  του  χώρου, 
επιβάλλεται πρόστιμο που θα καθοριστεί με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

• Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων και οικόσιτων  ζώων  υποχρεούνται να μεριμνούν 
για  τον  άμεσο  καθαρισμό  του  περιβάλλοντος  από  τα  περιττώματα  των  ζώων  τους  στους 
δρόμους, στις παιδικές χαρές και στις παραλίες .    Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο που 
θα καθοριστεί με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

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 ιδιωτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.

ΑΡΘΡΟ   15
Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων

από επιχειρήσεις και ιδιωτικούς φορείς 

• Επιχειρήσεις  που  χρησιμοποιούν,  κατόπιν  αδείας,  δημοτικούς  και  κοινόχρηστους 
χώρους,  όπως καφενεία,  καφετέριες,  ζαχαροπλαστεία,  εστιατόρια και  συναφή καταστήματα 
(αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.), οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς 
με δικά τους μέσα και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων, ανεξάρτητα από τον χρόνο 
καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή 
επιβάλλεται πρόστιμο που θα καθοριστεί με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση τρίτης υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας.

• Για την καθαριότητα των χώρων που χρησιμοποιούνται από ιδιωτικούς φορείς, για την 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ευθύνονται οι διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν 
τους χώρους καθαρούς και να τους αποδίδουν μετά το πέρας των εκδηλώσεων στην κατάσταση 
που τους παρέλαβαν. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 
που θα καθοριστεί με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ   16
Καθαριότητα  αγορών και παραλίας

1. Οι  πωλητές  και  έμποροι  στις  λαϊκές  αγορές  που  λειτουργούν  στην  περιοχή 
(στεγασμένες  ή  μη  λαϊκές  αγορές,  εμποροπανήγυρις  κ.λ.π.),  καθώς  επίσης  πλανόδιοι 
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μικροπωλητές, καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες), οφείλουν να διατηρούν τον γύρω χώρο 
πάντοτε καθαρό να συλλέγουν κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους 
μεταφέρουν στους κοντινότερους κάδους. Ειδικά για τις λαϊκές αγορές και εμποροπανήγυρης 
υποχρεούνται  αφού  τα   συσκευάσουν  να  τα  αφήσουν  στην  άκρη  του  πάγκου  τους  ή  σε 
συγκεκριμένο σημείο που τους έχει υποδείξει η υπηρεσία καθαριότητας. Οι αδειούχοι πωλητές 
οφείλουν να διευκολύνουν την αρμόδια υπηρεσία στον γενικό καθαρισμό, συμμορφούμενοι με 
τις υποδείξεις των εξουσιοδοτημένων οργάνων της και να μην την παρακωλύουν με κανένα 
τρόπο στην εκτέλεση του έργου της.

2.  Ειδικά οι  πωλητές  νωπών ψαριών και  άλλων αλιευμάτων οφείλουν  να φροντίζουν 
ώστε: τα νερά, που προέρχονται από το λιώσιμο του πάγου, να διοχετεύονται με σωλήνα σε 
ειδική κλειστή δεξαμενή. Η απόρριψη των υγρών στην επιφάνεια του εδάφους απαγορεύεται 
σύμφωνα με Α1Β/8577/83 άρθρο 46. Σε περίπτωση αδιαφορίας, παρά τις συστάσεις, ο Δήμος 
προβαίνει  στον  καθαρισμό  του  χώρου,  καταλογίζοντας  τα  έξοδα  στους  υπεύθυνους  και 
επιβάλλει πρόστιμο που θα καθοριστεί σε επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν 
η  παράβαση  αυτή  διαπιστωθεί  για  τρίτη  φορά,  ο  Δήμος  ζητάει  την  ανάκληση  της  άδειας 
λειτουργίας   για  ορισμένο  χρονικό  διάστημα  ή  οριστικά  από  την  Υπηρεσία  που  την  έχει 
χορηγήσει  (π.χ. Διεύθυνση Εμπορίου – Περιφέρεια – Υπηρεσία του Δήμου κ.λ.π.).

3.  Παραβίαση  ωραρίου  από  μικροπωλητές  στις  λαϊκές  αγορές  ή  εμποροπανήγυρις 
τιμωρείται με πρόστιμο που θα καθοριστεί σε επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται από την Περιφερειακή Δ/νση η ανάκληση της άδειας.  Η 
παραμονή των πωλητών μετά το πέρας του νόμιμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη 
κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από  τον νόμο.

 ΑΡΘΡΟ   17
Υπαίθρια αποθήκευση υλικών

1. Η αποθήκευση και στίβαξη υλικών,  εμπορευμάτων,  οικοδομικών υλικών,  μπορεί να 
προκαλέσει  σοβαρή  ρύπανση  από  διασκορπισμό  των  υλικών  αυτών  στο  περιβάλλον.  Στη 
χορηγούμενη  από το  Δήμο  άδεια  κατάληψης  πεζοδρομίου  ή  του  κοινόχρηστου  χώρου για 
εναπόθεση,  αποθήκευση  ή  στίβαξη  των  παραπάνω  υλικών  πρέπει  υποχρεωτικά  να 
αναγράφονται  αναγκαία  προστατευτικά  μέτρα  (κάλυψη  με  λαμαρίνες,  νάιλον,  κ.λ.π.)  που 
λαμβάνει  ο  αιτών,  ώστε  να  αποτρέπεται  κάθε  κίνδυνος  διασκορπισμού  τους.  Αν  από  την 
πλημμελή  εφαρμογή  των  παραπάνω  προστατευτικών  μέτρων  προκληθεί  ρύπανση  των 
κοινόχρηστων  χώρων, ο Δήμος πέραν των προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη 
νομοθεσία,  επιβάλλει  πρόστιμο που  θα  καθοριστεί  σε  επόμενη  απόφαση  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης.

2.  Η στάθμευση των αυτοκινήτων στους δρόμους πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε να 
μην  εμποδίζεται  ή  να  δυσχεραίνεται  η  αποκομιδή  των  απορριμμάτων,  προς  τη  μεριά  του 
δρόμου που εμποδίζει  την μετακίνηση του κάδου στο απορριμματοφόρο.  Στους  παραβάτες 
επιβάλλεται πρόστιμο που θα καθοριστεί σε επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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ΑΡΘΡΟ   18
Ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση από ιδιώτες

Επαγγελματίες & εμπορικές επιχειρήσεις

Απαγορεύεται η αφισοκόλληση, ο διασκορπισμός εντύπων (φειγ-βολάν), η αναγραφή 
συνθημάτων και διαφημίσεων, η ανάρτηση ταμπλό και επιγραφών (πάνω σε τοίχους, κολώνες, 
δέντρα,  νεοκλασικά  κτίρια,   παραδοσιακά  κτίρια   δημοσίου  και  άλλα.)  Οι  παράνομες 
διαφημιστικές αφίσες, ταμπλό, αεροπανό κ.λ.π. θα συλλέγονται από συνεργεία του Δήμου και 
θα επιβάλλεται πρόστιμο που θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
τόσο στο διαφημιστή όσο και στο διαφημιζόμενο, πέρα από το τέλος παράνομης διαφήμισης.

Κάθε είδους εμπορική διαφήμιση (επιγραφές κ.λ.π.) που επιτρέπεται από τις διατάξεις 
του Ν. 1900/90 και 2130/93 και τροποποιείται με το άρθρο 25 παρ. 4 του Ν. 2753/99, γίνεται 
ύστερα  από  άδεια  αποκλειστικά  του  Δήμου  και  καταβολής  του  τέλους  διαφήμισης,  όπως 
ορίζεται από τις ειδικές διατάξεις  των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πάντοτε σε 
χώρους  που  καθορίζονται  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  σύμφωνα  με  το  Ν.  2946/2001. 
Υπαίθριες διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους και δεν 
καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν έχουν άδεια από το Δήμο, απομακρύνονται 
άμεσα.

ΑΡΘΡΟ   19
Καθαριότητα οικοπέδων

     Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε καθαρά, ελεύθερα από 
απορρίμματα  ακόμη  και  όταν  προέρχονται  από  τρίτους.  Οφείλουν  να  τα  περιφράσσουν 
(σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ΓΟΚ)  και  να  προβαίνουν  σε  περιοδική  καθαριότητα  και 
αποψίλωση. Ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες  που υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς. 
Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν ο Δήμος, επιβάλλει στους ιδιοκτήτες πρόστιμο 
που θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
      Έχει επίσης το Δήμος το δικαίωμα να επέμβει και να καθαρίσει ή να αποψιλώσει το 
οικόπεδο ή το  χωράφι  και  εκτός  από το  πρόστιμο  που θα  επιβληθεί  στους  ιδιοκτήτες,  θα 
καταλογίσει  και  τα  έξοδα  του  έγιναν  μαζί  με  τα  μεροκάματα  των  εργατών,  που 
χρησιμοποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ   20
Μεταφορά και  φορτοεκφόρτωση αντικειμένων

    Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν φορτία και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού 
φορτίου  πρέπει  να  έχουν  το  φορτίο  τους  να  είναι  πλήρως  καλυμμένο  με  μουσαμά.  Τα 
απορρίμματα  οποιασδήποτε  μορφής,  που  παράγονται  κατά  την  φορτοεκφόρτωση 
εμπορευμάτων,  πρέπει  να  περισυλλέγονται  αμέσως  μετά  το  πέρας  κάθε  εργασίας.  Στην 
περίπτωση αμέλειας  η καθαριότητα διεξάγεται  από τις  υπηρεσίες  του Δήμου και τα έξοδα 
καταλογίζονται στον υπεύθυνο, με βάση τη σχετική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας επίσης 
επιβάλλεται πρόστιμο που θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ   21
Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανάκια κ.λ.π.
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      Όλα τα αντικείμενα  π.χ. εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα μηχανάκια κ.λ.π. μεταφέρονται από 
τους ιδιοκτήτες τους ή τους χρήστες τους στο συνεργείο του Δήμου ή επικοινωνούν με την 
τεχνική υπηρεσία  στο τηλέφωνο 22240-22283 για να τα παραλάβει ο Δήμος. Όσα από αυτά 
εγκαταλείπονται σε χώρους που προβλέπεται από το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ/γμα 116/2004, 
θεωρούνται  εγκαταλελειμμένα,  επικολλείται  αυτοκόλλητη  ειδοποίηση  και  μεταφέρονται 
σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο  και Διάταγμα στα συστήματα διαχείρισης οχημάτων τέλους 
κύκλου  ζωής.  Επίσης  επιβάλλεται  πρόστιμο  που  θα  καθοριστεί  με  νεότερη  απόφαση  του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Ζ΄   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ   ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
ΜΕ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  ΥΛΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ   22
Γενικά για τις οικοδομικές εργασίες

Κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει:
 Αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής άδειας.

 Πινακίδα που προβλέπεται από το Νόμο με τον αριθμό της άδειας και την ημερομηνία 
έκδοσής της.

 Άδεια κατάληψης πεζοδρομίου, από το Δήμο.

Η τήρηση όλων αυτών συνεπάγεται, εκτός του  προστίμου που θα καθοριστεί με νεότερη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την κίνηση της διαδικασίας διακοπής των εργασιών.
   Πριν  την  έναρξη  των  οικοδομικών  εργασιών  οι  ιδιοκτήτες  ή  οι  κατασκευαστές  και  οι  
οργανισμοί κοινής ωφέλειας ανάλογα πρέπει:
• Να θεωρούν την οικοδομική άδεια στο Αστυνομικό Τμήμα

• Να  εφοδιάζονται  από  το  Δήμο  με  άδεια  κατάληψης  πεζοδρομίου-  οδοστρώματος 
καταβάλλοντας Τέλος που θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

     Στην αίτηση για την άδεια θα δηλώνουν ρητά αν θα τοποθετηθούν διαφημιστικές πινακίδες. 
Αν αυτές τοποθετηθούν χωρίς προηγουμένως να το έχουν δηλώσει, τότε πέρα από νόμιμα τέλη 
που θα εισπράξει ο Δήμος για τη διαφήμιση θα επιβληθεί  πρόστιμο που θα καθοριστεί με 
νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
    Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη πεζοδρομίου να υποβάλλουν υπεύθυνη 
δήλωση.
• Να προσκομίζουν στο Δήμο  εγγυητική επιστολή όπως το υπόδειγμα που θα χορηγεί ο 
Δήμος αναγνωρισμένης  Τράπεζας  και  ποσού που θα καθοριστεί  με νεότερη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ανά μέτρο μήκους προσόψεως η οποία θα επιστραφεί στο δικαιούχο 
μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών και εφόσον δεν έγιναν ζημιές στους δημοτικούς 
χώρους  από  την  εκτέλεση  των  οικοδομικών  εργασιών   (π.χ.  μπάζα,  τσιμέντα,  ζημιές  στο 
οδόστρωμα  και  στο  πεζοδρόμιο,  παραλείψεις  πλακόστρωσης  πεζοδρομίου  κ.λ.π.).  Τα 
παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
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ΑΡΘΡΟ   23
Σχετικά με το χώρο που εκτελούνται οικοδομικές εργασίες

    Ο χώρος που εκτελούνται οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Επίσης 
πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντας εργασία και σε 
περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την 
προστασία  των  πεζών  και  των  οχημάτων.  Τα  αδρανή  υλικά  που  βρίσκονται  επί  του 
πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους κ.λ.π.) 
για  την  αποφυγή της  διασποράς  τους,  από νερά (άμμος,  μαρμαρόσκονη,  μπάζα κ.λ.π.)  θα 
πρέπει να καταβρέχονται συχνά και να καλύπτονται με μουσαμά, 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 δεκαημέρου θεωρείται ότι καταλαμβάνουν 
δημόσιο  χώρο  και  επιβάλλεται  πρόστιμο  που  θα  καθοριστεί  με  νεότερη  απόφαση  του 
Δημοτικού Συμβουλίου.
     Επιπλέον  απομακρύνονται  από  το  Δήμο  και  ο  υπόχρεος  καταβάλλει  τη  δαπάνη 
απομάκρυνσης.

ΑΡΘΡΟ   24
Σχετικά με τα υλικά

    Τα στέρεα υλικά που χρησιμοποιούνται  κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών 
πρέπει  να  είναι  κατά  τρόπο  ασφαλή  στερεωμένα  για  την  πρόληψη  ατυχήματος.  Το  δε 
περίφραγμα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Επιβάλλεται  η σήμανση με 
σχετικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται μέρος του 
οδοστρώματος. Η σήμανση κατά την νύχτα πρέπει να είναι φωτεινή. 
   Στους  παραβάτες  επιβάλλεται πρόστιμο  που  θα  καθοριστεί  με  νεότερη  απόφαση  του 
Δημοτικού Συμβουλίου.
   Σε περιπτώσεις  εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμούς κοινής ωφέλειας  π.χ.  ΔΕΗ, ΟΤΕ 
κ.λ.π. για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών, επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων 
που προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεων Δημόσιων Έργων (σημάνσεις κ.λ.π.) Οι 
παραπάνω  οργανισμοί  υποχρεούνται  όπως  αμέσως  μετά  τη  λήξη  του  έργου  και  εντός 
τετραημέρου  να  απομακρύνονται  τα  προϊόντα  εκσκαφής,  τα  λοιπά  άχρηστα  υλικά  και  να 
επαναφέρουν  το  χώρο  στην  πρότερα   κατάσταση.  Στην  αντίθετη  περίπτωση  ισχύουν  τα 
προβλεπόμενα του παρόντος κανονισμού και θα ζητείται άμεση επέμβαση του Εισαγγελέα. 
Οι  ίδιοι  οργανισμοί,  υποχρεώνονται  στο  κατάβρεγμα  των  αδρανών  υλικών  και  προϊόντων 
εκσκαφών, εφαρμοζομένων ανάλογα των αναφερομένων άρθρων του παρόντος κανονισμού.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ    ΑΡΘΡΟ

    Αν ο Δήμος δεν είναι έτοιμος για την εφαρμογή των οριζομένων σε κάποιες παραγράφους  
του παρόντος κανονισμού, θα αναστέλλεται η επιβολή των προστίμων και των Τελών. 
   Με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα καθοριστούν τα Τέλη και τα πρόστιμα 
του παρόντος Κανονισμού και θα καθοριστεί ο τρόπος διαπίστωσης και επιβολής τους. 
   Κάθε άλλος  κανονισμός  καθαριότητας  των πρώην δήμων που συνενώθηκαν στον Δήμο 
Καρύστου παύει να ισχύει.

      Η  απόφαση αυτή  έλαβε αύξοντα  αριθμό     262 /2012.
      ……………………………………………………………………………………
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           Αφού  συντάχθηκε και αναγνώστηκε  το πρακτικό  αυτό υπογράφεται  ως ακολούθως.

               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ( τ.σ.  - τ.υ.)                           ΤΑ   ΜΕΛΗ

                ΝΟΒΑΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                  ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
                                                                                            ΝΤΑΛΑΚΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

  ΔΙΓΑΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΚΙΟΥΚΗ  ΜΑΡΙΑ 
  ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
  ΜΑΝΩΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                                                                            ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                                                            ΚΟΥΝΕΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                                                                                            ΠΑΛΥΒΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                                                                                            ΤΖΑΒΑΡΑ- ΤΟΛΙΑ ΠΑΓΩΝΑ
                                                                                            ΤΣΑΠΕΠΑ  ΜΑΡΙΑ
                                                                                            ΓΚΟΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
                                                                                            ΡΑΒΙΟΛΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
                                                                                            ΖΕΜΠΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                                                                                            ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
                                                                                            ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ  ΕΥΔΟΞΙΑ
                                                                                            ΖΑΦΕΙΡΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
                                                                                            ΛΕΚΑΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
Ακριβές  Αντίγραφο  
Κάρυστος   αυθημερόν
      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο   Πρακτικογράφος

 ΝΟΒΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                  Πορτολομαίος Ανδρέας
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