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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθµ.10/13-04-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης
Αριθµ. Απόφ.

: 148/2016
ΘΕΜΑ: «Έγκριση σχεδίου κανονισµού
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
∆ήµου Θέρµης».

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 13η-4-2016 ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 19.00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ
αριθµ. 12.092/08-04-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία
παρόντα 28 δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος
1.
Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 1
∆.Σ.)
2.
Μοσχόπουλος
Μοσχόπουλος 2
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)
3.
Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3
4.
Αγοραστούδη Ευγενία
4
5.
Αναγνώστου Πασχάλης
6.
Αποστόλου Στυλιανός
7.
Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος
8.
Βογιατζής ∆ηµήτριος
9.
Γκουστίλης Θεόδωρος
10 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή
11 Γκιζάρης Στέργιος
12 Ζελιλίδης ∆αµιανός
13 Ιωσηφίδης Ιωάννης
14 Καραουλάνης ∆ηµήτριος
15 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)
16 Καρκατζίνος Νικόλαος
17 Κοντοπίδης Γεώργιος
18 Κεφαλάς Ανέστης
19 Λαγός Νικόλαος
20 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)
21 Μουστάκας Βασίλειος
22 Πονερίδης Παναγιώτης
23 Πράτανος Απόστολος
24 Σαµαράς Σωκράτης
25 Σαραφιανός Χρήστος
26 Σφονδύλας ∆ηµήτριος
27 Τσολάκης Απόστολος
28 Χρυσοχόου Παύλος

γιατί σε σύνολο 32 µελών βρέθηκαν
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ακριτίδου Μαρία
Κουγιουµτζίδης Σταύρος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα
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κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης.
Το 4ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε πρό τελευταίο και το 22ο συζητήθηκε
τελευταίο.
Η κα Τσουκαλά Λήδα-Αναστασία παραιτήθηκε από το αξίωµα της ∆ηµοτικής Συµβούλου του
συνδυασµού «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΡΜΗΣ», η παραίτηση της οποίας έγινε αποδεκτή µε
την αριθ. 570/11116/2016 απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης.
Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν έπειτα από πρόσκληση ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Νέου Ρυσίου κ.
Θωµάρεϊ Χρήστος (Α.Π.12.130/08-04-2016), ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Θέρµης κ. Βογιατζής
Σωτήριος ( ΑΠ 12.129/08-04-2016), ο Πρόεδρος της ∆.Κ.Ταγαράδων κ. Καλαθάς ∆ηµήτριος
(ΑΠ 12.131/08-04-2016) , ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Σουρωτής κ. Ασλάνης Θωµάς (ΑΠ
12.132/08-04-2016), ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Ν.Ραιδεστού κ. Κατρανιάς Παναγιώτης (ΑΠ
12.133/08-04-2016) και ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Λιβαδίου κ. Τσιλιπάκος Αριστείδης
(ΑΠ12.196/08-04-2016).
Στη συνεδρίαση δεν παραστάθηκαν οι παρακάτω Πρόεδροι
-κ. Πουρσανίδου Καλλιόπη Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου Αντωνίου η οποία καλέστηκε µε την
Α.Π.12.135/08-04-2016 Πρόσκληση.
-κ. Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία Πρόεδρος της ∆.Κ. Αγίας Παρασκευής η οποία καλέστηκε µε
την Α.Π. 12.137/08-04-2016 Πρόσκληση.
-κ. ∆ούµπλιος Στυλιανός Πρόεδρος της ∆.Κ. Βασιλικών ο οποίος καλέστηκε µε την Α.Π.
12.134/08-04-2016 Πρόσκληση.
-ο κ. Κουστιλάς Γεώργιος Πρόεδρος της Τ.Κ. Περιστεράς ο οποίος καλέστηκε µε την Α.Π.
12.136/8-4-2016 Πρόσκληση.
-ο κ.Τρικαλιάρης Ιωακείµ Πρόεδρος της ∆.Κ. Καρδίας ο οποίος καλέστηκε µε την Α.Π.
12.120/8-4-2016 Πρόσκληση.
- ο κ. Ζήσης Νικόλαος Πρόεδρος της Τ.Κ. Κ.Σχολαρίου ο οποίος καλέστηκε µε την Α.Π.
12.121/8-4-2016 Πρόσκληση.
- ο κ. Μωραϊτης Αργύριος Πρόεδρος της ∆.Κ. Πλαγιαρίου, ο οποίος καλέστηκε µε την Α.Π.
12.117/8-4-2016 Πρόσκληση.
-η κ. Γεωργάκα-Λιόλιου Αικατερίνη Πρόεδρο της ∆.Κ. Τριλόφου η οποία καλέστηκε µε την
Α.Π. 12.119/8-4-2016 Πρόσκληση.
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 και του εδαφίου 1, του άρθρου 73 του
ν.3852/2010 στις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής συµπεριλαµβάνεται µεταξύ
άλλων η εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο των σχεδίων των κανονιστικών αποφάσεων.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µε την αριθ.
10/2016 απόφασή της εισηγείται το σχέδιο κανονισµού Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
∆ήµου Θέρµης.
Το προσχέδιο του Κανονισµού υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής από το Γενικό
Γραµµατέα του ∆ήµου κ. Γεώργιο Κουλαουζίδη λαµβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις των
τοπικών συµβουλίων και µετά από συνεργασία των εµπλεκοµένων υπηρεσιών. Οι
παρατηρήσεις των συµβουλίων των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων ενσωµατώθηκαν
στον προτεινόµενο κανονισµό στο βαθµό που αυτές αφορούσαν το κανονιστικό πλαίσιο και
ήταν δυνατόν να αποτελέσουν βελτιώσεις στην πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας.
Οι αποφάσεις των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων µε τις οποίες γνωµοδότησαν επί
του προσχεδίου του κανονισµού Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Θέρµης είναι
οι εξής:
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1. Την απόφαση 31/2015 του τοπικού συµβουλίου της τοπικής κοινότητας Αγ. Αντωνίου,
2. Την απόφαση 20/2015 του τοπικού συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας Αγ. Παρασκευής,
3. Την απόφαση 40/2015 του τοπικού συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας Βασιλικών,
4. Την απόφαση 12/2016 του τοπικού συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας Θέρµης,
5. Την απόφαση 1/2016 του τοπικού συµβουλίου της τοπικής κοινότητας Κ. Σχολαρίου,
6. Την απόφαση 1/2016 του τοπικού συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας Καρδίας,
7. Την απόφαση 2/2016 του τοπικού συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας Νέας Ραιδεστού,
8. Την απόφαση 5/2016 του τοπικού συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας Νέου Ρυσίου,
9. Την απόφαση 24/2015 του τοπικού συµβουλίου της τοπικής κοινότητας Περιστεράς,
10. Την απόφαση 8/2015 του τοπικού συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας Πλαγιαρίου,
11. Την απόφαση 18/2015 του τοπικού συµβουλίου της τοπικής κοινότητας Σουρωτής,
12. Την απόφαση 25/2015 του τοπικού συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας Ταγαράδων,
13. Την απόφαση 31/2015 του τοπικού συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας Τριλόφου
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει το Σχέδιο
του Κανονισµού καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Θέρµης όπως διαµορφώθηκε
ύστερα από την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου.
Ο ∆Σ κ. Σαραφιανός Χρήστος ανέφερε ότι πρέπει να γίνει καµπάνια ενηµέρωσης µε
αφισοκόλληση για παράδειγµα στους κάδους απορριµµάτων µε έντυπο υλικό.
Ο ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος επεσήµανε ότι τα πρόστιµα πρέπει να ποικίλουν ανάλογα µε
την περιοχή και να δοθεί έµφαση στη διαπαιδαγώγηση των πολιτών.
Ο ∆Σ κ. Καρκατζούνης Θεοφάνης τοποθετήθηκε µε λευκό καθώς η βασική αρχή που διέπει
τον κανονισµό είναι η αρχή «Αυτός που ρυπαίνει πληρώνει» και µ’ αυτή την αρχή διαφωνεί
κάθετα, επίσης ανέφερε ότι ναι µεν πρέπει να υπάρχουν όροι λειτουργίας στον κανονισµό
όµως βρίσκουν αντίθετη την παράταξή του οι συγκεκριµένες διατάξεις και οι κεντρικοί τους
στόχοι.
Ο ∆.Σ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος τοποθετήθηκε µε Λευκό καθώς δεν έχει µεν πρόβληµα
µε µεγάλο µέρος του κανονισµού όµως θεωρεί ότι είναι λίγα τα µέρη ανακύκλωσης
ηλεκτρικών συσκευών και τοποθέτησης ογκωδών. Επίσης δεν διευκρινίζεται µε ποιο τρόπο
θα διαπιστωθούν οι παραβάτες.
Ο ∆Σ κ. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος καταψήφισε τον κανονισµό, διότι θεωρεί ότι έχει µόνο
εισπρακτικό χαρακτήρα και µέσα στην οικονοµική κρίση δεν πρέπει οι δηµότες µας να
επιβαρυνθούν µε επιπλέον πρόστιµα.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου, το σχέδιο του κανονισµού, την υπ αριθµ. 10/2016 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και
του Ν. 3852/2010
Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι µε πλειοψηφία
Α. Τον Κανονισµό καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Θέρµης ∆ήµου Θέρµης ως
εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ......................................................4
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Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Αµιγώς Μολυσµατικά
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ειδικά Ρεύµατα Αποβλήτων
Κοινή Υπουργική Απόφαση
Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα
Οργανισµός Κοινής Ωφέλειας
Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
(Περιφερειακός Σύνδεσµος) Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 : Αντικείµενο κανονισµού
Η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί επιταγή του άρθρου 24 του Συντάγµατος
που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, η διαχείριση των αποβλήτων συνδέεται
άµεσα µε την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, που στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνει την
υγεία των πολιτών και την αισθητική του δηµόσιου χώρου. Με βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο οι
διατάξεις του παρόντος κανονισµού, υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες µε τις γενικές διατάξεις της
σχετικής νοµοθεσίας, τις υγειονοµικές διατάξεις, τις αστυνοµικές και άλλες ειδικές διατάξεις (για
περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. την ηλεκτρονική διεύθυνση στο Παράρτηµα ΙΙ).

Ο παρών κανονισµός και η πολιτική συνεργασίας του ∆ήµου Θέρµης µε τους δηµότες, τους
κατοίκους και τους εν γένει αποδέκτες των υπηρεσιών καθαριότητας, διέπεται από τις
παρακάτω βασικές παραδοχές σύµφωνα µε την οδηγία 2008/98/ΕΚ και το Νόµο 4042/2012
(ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012):
Το φυσικό περιβάλλον είναι µέγιστο αγαθό που χρήζει συνεχούς φροντίδας και προστατεύεται από
την κείµενη νοµοθεσία και τον παρόντα κανονισµό.
Ο «ρυπαίνων πληρώνει». Σύµφωνα µε αυτή την Αρχή κάθε παραγωγός αποβλήτων επιβαρύνεται µε
το κόστος διαχείρισής τους, ενώ κάθε παραβάτης του κανονισµού τιµωρείται µε διοικητικές και
οικονοµικές κυρώσεις οι οποίες αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό και στη σχετική νοµοθεσία.
Η επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής, η προστασία και διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας, η
ασφαλής διαβίωση των κατοίκων του ∆ήµου και η προστασία των δηµοτών από τις συνέπειες
φυσικών καταστροφών αποτελούν δικαίωµα των πολιτών και υποχρέωση της κεντρικής διοίκησης
και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η ρύπανση της ατµόσφαιρας και του περιβάλλοντος αποτελεί παράγοντα που
απειλεί τη δηµόσια υγεία, υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών και του
φυσικού κάλλους.
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. Οι
εναλλακτικές και περιβαλλοντικά ορθολογικές µέθοδοι διαχείρισης των απορριµµάτων συµβάλλουν
στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η πρόληψη και η µείωση παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική µείωση), καθώς και η µείωση της
περιεκτικότητας σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση), συµβάλλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών δηµόσιας υγιεινής.
Η επαναχρησιµοποίηση υλικών, η αξιοποίηση των υλικών από τα απόβλητα µε την προώθηση της
ανακύκλωσης και σε ειδικές περιπτώσεις µε την ανάκτηση ενέργειας, περιορίζει τη σπατάλη φυσικών
και ενεργειακών πόρων.
Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές. Οι πολίτες και οι κάθε είδους αποδέκτες των
υπηρεσιών συµµετέχουν, ανάλογα µε τις δυνατότητές τους, στη διαµόρφωση του αντικειµένου της
καθαριότητας.
Οι βιοµηχανίες, οι βιοτεχνίες κατά την παραγωγή των προϊόντων καθώς και οι έµποροι πρέπει να
λαµβάνουν µέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την παραγωγή, χρήση και διάθεση συσκευασιών
που προσφέρονται για ανάκτηση ή επαναχρησιµοποίηση.
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Η αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού απαιτεί την ενεργό συµµετοχή
των δηµοτών, κατοίκων και επισκεπτών της πόλης στα προγράµµατα ανακύκλωσης και εθελοντισµού.
Η συµβολή των πολιτών τόσο στην πρόληψη της ρύπανσης, όσο και στην άµεση αντιµετώπισή της
επικοινωνώντας µε την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, είναι σήµερα ο θεµέλιος λίθος της προστασίας
του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας.
Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού καθαριότητας αποσκοπεί :
Στη 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.
Στην ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφεροµένων υπηρεσιών στους δηµότες,
κατοίκους, επισκέπτες και τους επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του
∆ήµου Θέρµης.
Με τις συνεχείς διαµορφωτικές παρεµβάσεις στην οργάνωση των Υπηρεσιών, την ανανέωση των
κάθε είδους µέσων, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού και την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος κανονισµού επιδιώκονται τα παρακάτω:
Η ρύθµιση των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων των δηµοτών και κατοίκων του ∆ήµου που
αφορούν στην τήρηση της καθαριότητας και τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας.
Η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας του ∆ήµου.
Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και λοιπών 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.
Η ελάττωση της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των υλικών που µπορούν να
ανακυκλωθούν.
Η διατήρηση του ανταποδοτικού και δηµόσιου χαρακτήρα των παρεχοµένων υπηρεσιών.
Η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η προφύλαξη και η πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων ώστε να µειώνεται η ποσότητα των
αποβλήτων προς τελική διάθεση, λαµβάνοντας υπόψη το οικονοµικό και κοινωνικό κόστος.
Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής αγωγής, µε έµφαση στα παιδιά και τους νέους.
Η συνεργασία µε εθελοντικές οµάδες και µη κερδοσκοπικούς φορείς για την προστασία του
περιβάλλοντος.
Η πρόληψη πυρκαγιών σε οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους χώρους.
Η πρόληψη πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις.
Η αναβάθµιση των περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και των περιοχών αρχαιολογικού
και τουριστικού ενδιαφέροντος.
Η ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εµπορικών περιοχών.
Ο κανονισµός είναι σε συµφωνία µε το περιεχόµενο του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωµένης
∆ιαχείρισης Αποβλήτων το οποίο συντάσσεται σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων (Ε.Σ.∆.Α.) και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλήτων
(Ε.Σ.Σ.Π.∆.Α.) που κυρώθηκαν µε την 51373/4684/25-11-2015 Κ.Υ.Α και την Πράξη 49/15-12-2015
του Υπουργικού Συµβουλίου.
Άρθρο 2: Αρµόδια όργανα
Γενικά, η αρµοδιότητα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού ανήκει στη ∆ιεύθυνση
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου Θέρµης, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο Οργανισµός
Εσωτερικής Υπηρεσίας έτσι όπως αυτός ισχύει σε κάθε περίπτωση.
Σε επόµενα άρθρα του παρόντος κανονισµού προσδιορίζονται συγκεκριµένα οι υπεύθυνοι τήρησης
των διατάξεων του παρόντος κανονισµού ενώ για ειδικότερες εφαρµογές (π.χ. επιβολή προστίµων)
ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµάρχου, αρµόδιοι υπάλληλοι οι οποίοι και εξουσιοδοτούνται αναφορικά
µε την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων τους.
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Αρµόδιοι για την εφαρµογή της ειδικής νοµοθεσίας, που µνηµονεύεται στον παρόντα κανονισµό, είναι
οι φορείς που προβλέπονται από τις οικείες κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 3: Επικοινωνία
Η επικοινωνία του κοινού για οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης γίνεται:
µέσω του διαδικτύου, είτε µε την αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος, είτε δια µέσου της
σχετικής διαδικτυακής εφαρµογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, ή µε την
αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) προς τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης,
µε την υποβολή γραπτής αίτησης προς τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης,
µε την ταχυδροµική αποστολή αίτησης προς τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης,
µε την αποστολή αιτήµατος µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax),
µε την επώνυµη υποβολή προφορικού αιτήµατος στις τηλεφωνικές γραµµές της ∆ιεύθυνσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ή στις γραµµατείες των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων.
Στο άρθρο 33 του κανονισµού παρατίθεται αναλυτικός πίνακας µε τα στοιχεία επικοινωνίας
(ιστοσελίδα, e-mail, διευθύνσεις, τηλέφωνα κ.λπ.).
Άρθρο 4: Προσδιορισµός και ταξινόµηση των απορριµµάτων
Ως απορρίµµατα - στερεά απόβλητα - στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, νοούνται όλες οι ουσίες
ή αντικείµενα, κυρίως στερεάς µορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς
κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς σε
χώρους αστικού περιβάλλοντος και τα οποία ο κάτοχός τους απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται
να απορρίψει. Τα στερεά (µη επικίνδυνα) απόβλητα, όπως ορίζονται βάσει του Ν.4042/12 και
σύµφωνα µε την 2008/98/ΕΚ Κοινοτική Οδηγία, περιλαµβάνονται αναλυτικά στα παραρτήµατα ΙΑ’
και ΙΒ’ της υπ’ αριθµ. Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/2003(ΦΕΚ 1909 Β/22-12-2003): «Μέτρα και Όροι για
τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης». Στην έννοια
του στερεού (µη επικίνδυνου) αποβλήτου δεν υπάγονται τα απόβλητα εκείνα από τον ευρωπαϊκό
κατάλογο αποβλήτων του παραρτήµατος ΙΒ’ της ανωτέρω απόφασης που επισηµαίνονται µε
αστερίσκο και τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα, σύµφωνα µε την
Απόφαση 2001/118/ΕΚ (EEL 47/2001).
Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισµού τα απόβλητα ταξινοµούνται σε:
Οικιακά - δηµοτικά αστικά απορρίµµατα
Ειδικά απορρίµµατα
Τοξικά – επικίνδυνα απορρίµµατα
Ανακυκλώσιµα υλικά.
Άρθρο 5: Οικιακά - δηµοτικά αστικά απορρίµµατα
Ως οικιακά- δηµοτικά αστικά απορρίµµατα νοούνται τα απόβλητα που περιγράφονται στο
κεφάλαιο 20 του παραρτήµατος ΙΒ΄ της υπ’ αριθµ. ΗΠ/50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-2003),
δηλαδή τα απόβλητα από κατοικίες και τα απόβλητα από βιοτεχνίες, εµπόριο, γεωργία, βιοµηχανίες
ιδρύµατα κ.λπ. που προσοµοιάζουν στα οικιακά απορρίµµατα και περιλαµβάνουν εσωτερικά µη
ογκώδη απόβλητα όπως υπολείµµατα τροφών και άχρηστα είδη, δηλαδή υλικά συσκευασίας αυτών,
άδειες κονσέρβες, σακούλες, κουρέλια σε µικρή ποσότητα, άχρηστα χαρτιά, προϊόντα σκουπίσµατος
δαπέδων, κ.λπ. που προέρχονται από τη συνήθη καθαριότητα ή από τα υπολείµµατα κουζίνας, οικιών,
καταστηµάτων, γραφείων και γενικά όλων των χώρων όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες
δραστηριότητες εκτός από τα απόβλητα των περιπτώσεων 2 και 3 του προηγούµενου άρθρου.
Σε κάθε περίπτωση δεν θεωρούνται οικιακά-δηµοτικά απορρίµµατα τα απόβλητα που προέρχονται
από την κύρια συνήθη παραγωγική δραστηριότητα (απόβλητα επαγγελµατικής δραστηριότητας). Στα
συνήθη οικιακά απορρίµµατα δεν περιλαµβάνονται τα:
Ογκώδη απορρίµµατα (όπως άχρηστες οικιακές συσκευές, παλιά έπιπλα, στρώµατα, προϊόντα
εκσκαφής και κατεδάφισης κ.λπ.).
Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα κ.λπ.).
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Επικίνδυνα απορρίµµατα σε µικρές ποσότητες όπως µπαταρίες, φάρµακα, συσκευασίες
εντοµοκτόνων, λαµπτήρες κ.λπ.
Άρθρο 6: Ειδικά απορρίµµατα
Ως ειδικά απορρίµµατα
νοούνται απορρίµµατα που δεν προσοµοιάζουν σε οικιακά και
περιλαµβάνουν:
Υπολείµµατα από δραστηριότητες µονάδων βιοµηχανίας, βιοτεχνίας, οικοτεχνίας και κάθε άλλης
µονάδας παραγωγής ή κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τοµέα (π.χ.
εργοστασίων, εργαστηρίων, συνεργείων, επιχειρήσεων τροφίµων και εστίασης, ιχθυαγορών,
κρεαταγορών, σφαγείων, επεξεργασίας - τυποποίησης φρούτων κ.α.) και δεν προσοµοιάζουν µε τα
αστικά απορρίµµατα, λόγω όγκου και σύστασης.
Απορρίµµατα και υπόλοιπα καθαρισµού χώρων νεκροταφείου.
Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδοµικές εργασίες.
Απόβλητα τα οποία δεν µπορούν να µεταφερθούν µε τις συνήθεις µεθόδους αποκοµιδής και τα
συµβατικά οχήµατα (απορριµµατοφόρα).
Αυτοκίνητα, οχήµατα, σκάφη και µηχανήµατα γενικά, καθώς και µέρη τους άχρηστα ή
εγκαταλελειµµένα κατά τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 7: Τοξικά – επικίνδυνα απορρίµµατα
Ως τοξικά – επικίνδυνα απορρίµµατα νοούνται όλα τα απορρίµµατα που περιέχουν ουσίες που
εγκυµονούν κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρµακα,
ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά κλπ.) όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/2006
(Φ.Ε.Κ. 383 Β’/28-3-2006) καθώς και τα Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονοµικών Μονάδων (Ε.Α.Υ.Μ.),
(Κ.Υ.Α. οικ. 146163/2012/(ΦΕΚ 1537 Β’/8-5-2012) που περιλαµβάνουν:
Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Αµιγώς Μολυσµατικά (Ε.Ι.Α.Α.Μ.),
Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (Μ.Ε.Α.),
Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (Α.Ε.Α.),
Ειδικά Ρεύµατα Αποβλήτων (Ε.Ρ.Α.).
Άρθρο 8: Ανακυκλώσιµα υλικά
Ως ανακυκλώσιµα νοούνται όλα τα προς απόρριψη υλικά τα οποία µε την κατάλληλη επεξεργασία
παρέχουν εκ νέου πρώτες ύλες, και αφορούν σε :
γυάλινες συσκευασίες (π.χ. από νερό, αλκοολούχα ποτά, χυµούς, αναψυκτικά, βαζάκια),
χάρτινες συσκευασίες (π.χ. από γάλα δηµητριακά, πίτσες, µπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά,
οδοντόκρεµες), χαρτοσακούλες, χαρτοκιβώτια, έντυπο χαρτί (εφηµερίδες, περιοδικά κλπ),
πλαστικές συσκευασίες (π.χ. από νερά, αναψυκτικά, γιαούρτια, απορρυπαντικά, είδη καθαρισµού,
σαµπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεµες, αποσµητικά, πλαστικές σακούλες),
µεταλλικές συσκευασίες (π.χ. από αναψυκτικά, µπύρες, γάλατα),
συσσωρευτές ενέργειας (µπαταρίες) πάσης φύσεως, µεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία,
πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες), µικροσυσκευές (κλιµατιστικά, φωτιστικά είδη, συσκευές
τηλεπικοινωνίας, σεσουάρ, µίξερ, προϊόντα εικόνας και ήχου, εξοπλισµός πληροφορικής, ηλεκτρικά –
ηλεκτρονικά παιχνίδια), ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές
αυτόµατης διανοµής προϊόντων,
οχήµατα, καταλύτες εξάτµισης οχηµάτων, λάστιχα µηχανοκίνητων µέσων, λάδια πάσης φύσεως (π.χ.
τηγανέλαια, καµένα λίπη, ορυκτέλαια).
Άρθρο 9: Ορισµοί χώρων παραγωγής & ενεργειών διαχείρισης απορριµµάτων
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι παρακάτω ορισµοί:
Α. Ορισµοί χώρων παραγωγής απορριµµάτων (µε αλφαβητική σειρά)
«Βιοµηχανικές - βιοτεχνικές µονάδες, συνεργεία και εργαστήρια» θεωρούνται οι στεγασµένοι ή
υπαίθριοι χώροι, που χρησιµοποιούνται από βιοµηχανικές-βιοτεχνικές επιχειρήσεις, συνεργεία και
εργαστήρια για τις παραγωγικές και λοιπές δραστηριότητες τους και την υποστήριξη τους.
«Γραφείο» θεωρείται ο αυτοτελής χώρος που είναι έδρα φυσικού ή νοµικού προσώπου, για την
άσκηση µόνιµα ή πρόσκαιρα, οποιουδήποτε επαγγέλµατος, που έχει σχέση κυρίως µε την παροχή
υπηρεσιών.

ΑΔΑ: 73Μ4ΩΡΣ-ΠΧΚ

«Κατάστηµα» ή «Επιχείρηση» θεωρείται ο αυτοτελής χώρος, όπου ασκείται εµπορική, παραγωγική
ή µεταποιητική ή άλλη δραστηριότητα, και γενικά όλοι οι χώροι που δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν
σαν κατοικίες ή γραφεία.
«Κατοικία» θεωρείται ο αυτοτελής χώρος µόνιµης ή πρόσκαιρης διαβίωσης µεµονωµένων ατόµων ή
οικογενειών, δηλαδή η µονοκατοικία, και το διαµέρισµα σε πολυκατοικία.
«Κοινόχρηστοι χώροι» είναι οι κάθε είδους δρόµοι, πλατείες, άλση, τα πεζοδρόµια, οι γέφυρες και
γενικά οι προορισµένοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, όπως ορίζονται από τον Νέο Οικοδοµικό
Κανονισµό (Ν.Ο.Κ.), που καθορίζονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο του οικισµού ή έχουν
τεθεί σε κοινή χρήση µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο.
«Οικόπεδο» ή «αγροτεµάχιο» θεωρείται ο ακάλυπτος χώρος - περιφραγµένος ή µη - εντός ή εκτός
σχεδίου πόλης αντίστοιχα.
Β. Ορισµοί που σχετίζονται µε ενέργειες διαχείρισης απορριµµάτων (µε αλφαβητική σειρά)
«Αδρανή απόβλητα» είναι τα µη επικίνδυνα απόβλητα που δεν υφίστανται καµία σηµαντική φυσική,
χηµική ή βιολογική µετατροπή. Τα αδρανή απόβλητα δεν διαλύονται, δεν καίγονται ούτε
συµµετέχουν σε άλλες φυσικές ή χηµικές αντιδράσεις, δεν βιοδιασπώνται ούτε επιδρούν δυσµενώς σε
άλλα υλικά µε τα οποία έρχονται σε επαφή κατά τρόπο ικανό να προκαλέσει ρύπανση του
περιβάλλοντος ή να βλάψει την υγεία του ανθρώπου.
«Ανταποδοτικό τέλος». Ο ∆ήµος, είναι υποχρεωµένος να διαχειρίζεται τα απόβλητα που παράγονται
εντός των διοικητικών του ορίων και για να αντιµετωπίσει τις αντίστοιχες δαπάνες, επιβάλλει
ανταποδοτικό τέλος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Το ανταποδοτικό τέλος καθορίζεται κάθε
χρόνο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανάλογα µε το ύψος των προβλεπόµενων δαπανών.
«∆ιάθεση απορριµµάτων» είναι κάθε εργασία που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙV.A της µε αριθµό
ΗΠ/50910/2727/03 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-2003)
«∆ιαχείριση» είναι η συλλογή, η µεταφορά, µεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, αξιοποίηση και
διάθεση των αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της
µετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης.
«∆ιαχειριστές Α.Ε.Κ.Κ.» είναι οι ανάδοχοι των δηµόσιων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές,
εργολήπτες τεχνικών και οικοδοµικών έργων, φορείς εκµίσθωσης εξοπλισµού και παροχής υπηρεσιών
προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και µεταφοράς των Α.Ε.Κ.Κ.) ή ο κύριος του έργου εφόσον δεν
έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο.
«Επεξεργασία» είναι η εφαρµογή ή ο συνδυασµός φυσικών, χηµικών, θερµικών και βιολογικών
διεργασιών που µεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, έτσι ώστε να περιορίζεται ο όγκος
ή οι επικίνδυνες ιδιότητες τους, να διευκολύνεται ο χειρισµός τους ή και να επιτυγχάνεται η ανάκτηση
υλικών ή ενέργειας.
«Κάτοχος» ορίζεται ο παραγωγός των αποβλήτων ή το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει στην
κατοχή του τα απόβλητα.
«Μεταφορά» είναι το σύνολο των εργασιών µετακίνησης των αποβλήτων από τα µέσα ή τους χώρους
προσωρινής αποθήκευσης - συλλογής, στους χώρους ανακύκλωσης, επαναχρησιµοποίησης,
αξιοποίησης ή µεταφόρτωσης και διάθεσης.
«Παραγωγός» ορίζεται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα παράγει
απόβλητα.
«Προσωρινή αποθήκευση απορριµµάτων». Ο όρος αυτός περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες, που
αφορούν στην προσωρινή φύλαξη των απορριµµάτων σε ιδιωτικό χώρο (προσωρινή ιδιωτική φύλαξη)
και στην έκθεσή τους σε κάποιο σηµείο, για ορισµένο χρόνο, µέχρι να πραγµατοποιηθεί η µεταφορά
τους σε εγκεκριµένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης (προσωρινή κοινόχρηστη έκθεση).
Η συσκευασία των απορριµµάτων και ο χώρος όπου αυτά θα φυλαχτούν καθώς και ο χρόνος και η
στιγµή που αυτά θα εκτεθούν προς αποκοµιδή, καθορίζονται σε επόµενα άρθρα του παρόντος
κανονισµού.
«Συλλογή» είναι η συγκέντρωση, ο διαχωρισµός σε κατηγορίες υλικών σύµφωνα µε τις φυσικές ή και
χηµικές ιδιότητες τους, ή και η ανάµειξη των αποβλήτων για τη µεταφορά τους. Στην έννοια της
συλλογής περιλαµβάνεται και η συγκέντρωση/τοποθέτηση των αποβλήτων σε κάδους µέχρι να
πραγµατοποιηθεί η µεταφορά τους.
Άρθρο 10: Υπεύθυνοι τήρησης διατάξεων
Α. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του παρόντος κανονισµού αναφορικά µε τις Υπηρεσίες του
∆ήµου Θέρµης είναι οι διευθυντές και οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων καθαριότητας
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και ανακύκλωσης που προβλέπονται από τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου Θέρµης (ανεξάρτητα από την ονοµασία ή τον τίτλο που κάθε φορά έχουν ή από το
διοικητικό επίπεδο). Την εποπτεία της λειτουργίας των προαναφερόµενων υπηρεσιακών στελεχών
έχει ο ∆ήµαρχος ή ο οριζόµενος από αυτόν αρµόδιος Αντιδήµαρχος.
Β. Εκτός των Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης υπεύθυνοι τήρησης του κανονισµού είναι και οι
παρακάτω:
Για τις κατοικίες: οι ιδιοκτήτες τους ή οι ενοικιαστές τους, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των
πολυκατοικιών και συγκροτηµάτων, ο διαχειριστής. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, όλοι οι ιδιοκτήτες
των διαµερισµάτων και καταστηµάτων του κτιρίου. Για τα κενά-εγκαταλελειµµένα κτίρια υπεύθυνοι
είναι οι ιδιοκτήτες τους.
Για τα οικόπεδα: ο κύριος, ο νοµέας ή κάτοχος αυτών και σε περίπτωση που έχει εκµισθωθεί ο
κάτοχος µισθωτής. Ο ιδιοκτήτης οικοπέδου που βρίσκεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα µακριά ή
εκτός του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για την τήρηση και
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού.
Υπό ανέγερση οικοδοµές (κατοικίες, γραφεία, καταστήµατα): το πρόσωπο στο όνοµα του οποίου
έχει εκδοθεί η οικοδοµική άδεια ή ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας στο όνοµα της οποίας έχει
εκδοθεί η οικοδοµική άδεια.
Βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες και εργαστήρια: πρόσωπο, το οποίο ορίζεται από τη
διεύθυνση της µονάδας και γνωστοποιείται στον ∆ήµο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει ορισθεί,
υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της µονάδας. Πιο
συγκεκριµένα:
Για προσωπικές επιχειρήσεις: ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής.
Για ανώνυµες εταιρείες: ο πρόεδρος, ή ο αντιπρόεδρος του ∆.Σ., ή ο διευθύνων σύµβουλος ή ο
γενικός διευθυντής.
Για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης: ο διαχειριστής.
Για οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες: ο διαχειριστής.
Για συνεταιρισµούς: ο πρόεδρος και το ∆.Σ. του συνεταιρισµού.
Για σωµατεία: ο πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ.
Για κοινοπραξίες αποτελούµενες από φυσικά πρόσωπα: τα πρόσωπα που τις αποτελούν.
Για κοινοπραξίες αποτελούµενες από νοµικά πρόσωπα: οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών
προσώπων που τις αποτελούν.
Για τα νοσοκοµεία, ιδρύµατα, κ.λπ.: ο πρόεδρος του ∆.Σ. και σε έλλειψή του, ο αντίστοιχος
διευθυντής ή διοικητής.
Γ. Υπεύθυνοι µεταφοράς και µεταφόρτωσης θεωρούνται όσοι εκτελούν τις εργασίες αυτές, καθώς
και οι οδηγοί, χειριστές µηχανηµάτων και γενικά όλοι οι εµπλεκόµενοι για την εκτέλεση των εν λόγω
εργασιών.
∆. Υπεύθυνος για τα κάθε είδους οχήµατα, είναι το πρόσωπο στο όνοµα του οποίου ή ο υπεύθυνος της
εταιρείας στο όνοµα της οποίας, έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του αντίστοιχου οχήµατος.
Προκειµένου για οχήµατα του ∆ήµου Θέρµης ή του δηµοσίου, υπεύθυνος είναι ο προϊστάµενος του
τµήµατος που ανήκει το γραφείο κίνησης ή αν δεν υπάρχει γραφείο κίνησης, ο διευθυντής ή ο
προϊστάµενος της αντίστοιχης Υπηρεσίας, στην οποία ανήκει το όχηµα και από την οποία παίρνει
εντολές κίνησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Άρθρο 11: ∆ιαχείριση αποβλήτων κατά κατηγορία
11.1 ∆ιαχείριση οικιακών – δηµοτικών αστικών απορριµµάτων
Ο ∆ήµος Θέρµης είναι υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση των στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων
εντός των διοικητικών του ορίων, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά. Η οργάνωση και επίβλεψη της
προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, αποκοµιδής, µεταφοράς και διάθεσης των οικιακών (µη
ογκωδών δηµοτικών) απορριµµάτων είναι υποχρέωση των Υπηρεσιών του ∆ήµου. Οι Υπηρεσίες του
∆ήµου, οφείλουν επίσης να διατηρούν τα µέσα προσωρινής αποθήκευσης (κάδους) σε καλή
κατάσταση και να προβαίνουν σε πλύσιµο και συντήρησή τους κατά τακτά χρονικά διαστήµατα.
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Η συγκέντρωση και τοποθέτηση σε κάδους των αποβλήτων γίνεται µε ευθύνη του κυρίου, νοµέα ή
κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
υγειονοµικές διατάξεις και µε τον παρόντα κανονισµό καθαριότητας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Η αποκοµιδή γίνεται, σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράµµατος που καταρτίζει το
γραφείο σχεδιασµού & εποπτείας της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
Η οργάνωση των µέσων (κάδων) συγκέντρωσης και τοποθέτησης των αστικών αποβλήτων γίνεται
από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Θέρµης. Αντιστοίχως η οργάνωση των µέσων (κάδων) συγκέντρωσης
και τοποθέτησης των µη αστικών αποβλήτων γίνεται µε ευθύνη του κυρίου, νοµέα ή κατόχου του
χώρου. Οι εργασίες συλλογής και µεταφοράς των αποβλήτων εκτελούνται µε ευθύνη των Υπηρεσιών
του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909
Β’/22-12-2003) και βάσει των προβλεποµένων στο Ν.4042/12 (ΦΕΚ24/Α/13-2-2012).
Αρµόδια για την επιλογή του είδους και για την τοποθέτηση νέων κάδων, καθώς και για τη
µετακίνηση ή αντικατάσταση των ήδη υφιστάµενων, είναι η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης. Ειδικότερα:
Νέοι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις κατά την κρίση της Υπηρεσίας, η οποία καθορίζει
τον αριθµό και την πυκνότητά τους βάσει των διαφόρων δεικτών που αφορούν στην περιοχή
τοποθέτησής τους (ποσότητα των απορριµµάτων, προσβασιµότητα θέσης, αριθµός εξυπηρετούµενων
κατοίκων, δυνατότητες της υπηρεσίας κ.λπ.) εκτός αν υπάρχει ανάλογη απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου στην οποία περιγράφονται ειδικότερα οι δείκτες τοποθέτησης κάδων.
Η µετακίνηση των κάδων δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε λόγο. Ωστόσο, αν κάτι τέτοιο κριθεί
αναγκαίο, η µετακίνηση των υφιστάµενων κάδων γίνεται µόνο από τις Υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κατόπιν γνωµοδότησης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής ή Τοπικής
Κοινότητας και εφόσον προηγηθεί σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (µόνο αν
απαιτείται κατασκευή των νέων θέσεων και για την εξασφάλιση της προστασίας των δικτύων
Ο.Κ.Ω.).
Την ευθύνη για την κατασκευή των θέσεων όπου τοποθετούνται οι κάδοι, έχει η Τεχνική Υπηρεσία
του ∆ήµου (και συγκεκριµένα το Τµήµα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας). Σ' όλες τις θέσεις που θα
επιλεγούν για την τοποθέτηση κάδων ο ∆ήµος µπορεί να κατασκευάσει ειδικές εσοχές στα
πεζοδρόµια χωρίς καµιά άλλη ειδοποίηση των περιοίκων ή να τοποθετήσει οριοδείκτες µε σκοπό την
οριοθέτηση της θέσης του κάδου.
Κάθε οικοδοµή ή κάθε συγκρότηµα κατοικιών πρέπει να διαθέτει χώρο για την τοποθέτηση κάδου
µηχανικής αποκοµιδής σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο του κτιρίου, για τη συγκέντρωση και
προσωρινή αποθήκευση των απορριµµάτων µέχρι την αποκοµιδή, ώστε να είναι προσβάσιµη η
µεταφορά του από και προς το απορριµµατοφόρο όχηµα από τα συνεργεία καθαριότητας.
Για συνολική δόµηση από 500 - 1.500 m2 ο χώρος πρέπει να µπορεί να δέχεται κάδο 1.100 λίτρων,
από 1.500 - 3.000 m2 να µπορεί να δέχεται 2 κάδους των 1.100 λίτρων και αναλογικά ισχύει το ίδιο
ανά 1.500 m2 επιπλέον δόµησης. Στις υπό ανέγερση οικοδοµές ή στα υπό ανέγερση συγκροτήµατα
κατοικιών (π.χ. µεζονέτες), µε την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, ο υπεύθυνος εργολάβος
οφείλει να προκαθορίσει εγγράφως µέσω της διαδικασίας έκδοσης της οικοδοµικής άδειας και
κατόπιν συνεργασίας µε τη Υπηρεσία Καθαριότητας και την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου τη θέση
των κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης που θα εξυπηρετήσουν τους ιδιοκτήτες ή τους ενοίκους
(εσοχές σε κοινόχρηστους χώρους).
Τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετέριες, κέντρα
διασκέδασης, σούπερ µάρκετ κλπ., µε ήδη εγκεκριµένη άδεια, οφείλουν να δέχονται να τοποθετηθεί
κάδος απορριµµάτων και ανακύκλωσης σε προσβάσιµο χώρο που τους ανήκει εκτός του
καταστήµατος. 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.
Οι υπηρεσίες καθαριότητας µπορούν, για λόγους ασφαλείας ή λειτουργικότητας, να µεταβάλλουν την
απόσταση µεταξύ των κάδων ή να διορθώνει τη θέση τους εάν διαταράσσεται η σωστή λειτουργία του
συστήµατος µηχανικής αποκοµιδής (συχνές στάσεις απορριµµατοφόρων, κυκλοφοριακά προβλήµατα
κ.λπ.).
Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων περιλαµβάνει όλες τις εργασίες περισυλλογής και
αποµάκρυνσης µικρών απορριµµάτων από τα µέσα προσωρινής εναποθέσεως ή των µικρών
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απορριµµάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους γενικά. Οι
περιοχές, η συχνότητα και οι µέθοδοι καθαρισµού, ορίζονται από τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης, βάσει ειδικού προγράµµατος, σύµφωνα µε τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα
διαθέσιµα µέσα της Υπηρεσίας. Για να διατηρηθούν οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, οι Υπηρεσίες του
∆ήµου τοποθετούν (ή και επισκευάζουν - αντικαθιστούν) σε κατάλληλες αποστάσεις καλαίσθητους
κάδους, καθώς και εύχρηστα δοχεία µικρών απορριµµάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής
απορριµµάτων και µικρών απορριµµάτων, που µε δική τους φροντίδα διατηρούν καθαρούς,
αποκοµίζοντας το περιεχόµενο τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
11.2 Ογκώδη απορρίµµατα
Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση όλων των ογκωδών αστικών απορριµµάτων, όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού και περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα της ,
π.χ. παλιά έπιπλα, στρώµατα κλπ, γίνεται κατόπιν αιτήµατος του ενδιαφερόµενου το οποίο
υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, µε προσωπικό και εξοπλισµό της
Υπηρεσίας υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι σε µεγάλες ποσότητες.
Τα ογκώδη απορρίµµατα τοποθετούνται εκτός των κάδων, σε σηµεία προσβάσιµα από τα συνεργεία
του ∆ήµου, προκειµένου να γίνει επιτόπιος έλεγχος από την Υπηρεσία Καθαριότητας και να κριθεί αν
είναι εφικτή η αποκοµιδή τους.
Σε περίπτωση που η Υπηρεσία διαπιστώνει ότι είναι εφικτή η αποκοµιδή το κόστος της µεταφοράς
είναι:
Φορτηγό 15 τόνων
30€ /δροµολόγιο
Φορτηγό 8 τόνων
20€ /δροµολόγιο
Ηµιφορτηγό

5€ /δροµολόγιο

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πρόκειται για ιδιαίτερα µεγάλες ποσότητες, τα απορρίµµατα
µεταφέρονται για διάθεση σε χώρους που υποδεικνύονται εγγράφως από την Υπηρεσία, µε µέριµνα
και δαπάνη του εκάστοτε υπόχρεου. Όταν η µεταφορά των ογκωδών απορριµµάτων γίνεται από τους
ίδιους τους ιδιώτες σε υποδεικνυόµενο αδειοδοτηµένο χώρο προσωρινής απόθεσης ογκωδών
απορριµµάτων, δεν επιβάλλεται καµία χρέωση.
11.3 Αδρανή απορρίµµατα – υλικά
Κάθε υλικό ή αντικείµενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις θεωρείται ως απόβλητο
(ΦΕΚ Β΄1909 Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 σε συνδυασµό µε την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.
2939/2001). Τα µπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές,
κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδοµικών κλπ., µεταφέρονται µε ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του
υπεύθυνου εργασιών σε ειδικούς χώρους υποδοχής µπαζών.
Κάθε εργασία διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία, τους όρους και
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση
των µη επικίνδυνων (στερεών) αποβλήτων.
Όταν πρόκειται για υλικά που προέρχονται από µικροεπισκευές, η αποκοµιδή τους πραγµατοποιείται
από το Τµήµα Καθαρισµού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων της ∆ιεύθυνσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης χωρίς επιβάρυνση, εφόσον η προσωρινά αποθηκευόµενη ποσότητά
τους δεν υπερβαίνει κατ' όγκο, το περιεχόµενο πέντε σάκων απορριµµάτων διαστάσεων 50x100
εκατοστών ανά περίπτωση - το δε βάρος του κάθε σάκου δεν υπερβαίνει τα 10 κιλά- και πάντα υπό
την προϋπόθεση ότι βρίσκονται µέσα σε κατάλληλη συσκευασία η οποία αντέχει το βάρος τους και
δεν καταστρέφεται ώστε να δυσκολεύει το έργο των εργατών αποκοµιδής και να δηµιουργεί
προβλήµατα ασφάλειας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση η αποκοµιδή γίνεται κατόπιν αιτήµατος του ενδιαφερόµενου, µε προσωπικό
και εξοπλισµό από τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου, υπό την προϋπόθεση ότι
αυτά δεν είναι σε µεγάλες ποσότητες, κατά την κρίση της υπηρεσίας, κατόπιν προσδιορισµού του
όγκου µετά από επιτόπιο έλεγχο. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται κόστος µεταφοράς ως
ακολούθως:
Για 6 έως 10 σακούλες µπαζών

2 € / σακούλα
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Για 11 έως 20 σακούλες µπαζών

3 € / σακούλα

Για 21 έως 30 σακούλες µπαζών

5 € / σακούλα

Κάθε ενδιαφερόµενος δικαιούται µία (1) φορά στο εξάµηνο να αιτείται την αποκοµιδή Α.Ε.Κ.Κ. από
τον ∆ήµο. Σε κάθε περίπτωση αυτά τοποθετούνται εκτός των κάδων, σε σηµεία προσβάσιµα από τα
συνεργεία του ∆ήµου, κατόπιν επικοινωνίας µε την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
Απαγορεύεται η έκθεση αδρανών απορριµµάτων, µέσα σε ιδιωτικά οικόπεδα, καθώς και σε χώρους
που δεν είναι άµεσα ορατοί ή µε εύκολη πρόσβαση από τα συνεργεία της Υπηρεσίας. Ο χώρος που
εκτελούνται οι οικοδοµικές εργασίες πρέπει αφενός να έχει αδειοδοτηθεί από τον ∆ήµο για την
κατάληψη πεζοδροµίου αφετέρου να είναι περιφραγµένος και να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει
την είσοδο στους µη έχοντες εργασία και σε περίπτωση κατάληψης πεζοδροµίου ή οδοστρώµατος,
πρέπει επίσης να λαµβάνονται µέτρα για την προστασία των πεζών, των οχηµάτων και ιδιοκτησιών.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη συσκευασία 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 τον σκοπό αυτό, να
λαµβάνουν µέτρα (κάλυψη µε λαµαρίνες, νάιλον κ.λπ.) για την επιµελή κάλυψη των υλικών, την
αποφυγή διάχυσης υλικών και αποβλήτων στο περιβάλλον και την προστασία των πολιτών, και να
συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για τη λήψη των πρόσθετων µέτρων, όταν αυτά
κρίνονται απαραίτητα, για όλο το χρονικό διάστηµα της σχετικής άδειας χρήσης κοινοχρήστων
χώρων. Στην χορηγούµενη από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου, άδεια κατάληψης πεζοδροµίου ή
κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή συσσώρευση των παραπάνω υλικών πρέπει
υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά µέτρα που πρέπει να λάβει ο αιτών, ώστε
να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισµού τους. Τέτοια µέτρα είναι :
Για τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδροµίου: εγκιβωτισµός µε µέσα προστασίας
(µαδέρια, τσιµεντόλιθους κλπ.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε
άλλη αιτία.
Για τα ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άµµος, µαρµαρόσκονη, µπάζα κλπ.): συχνή
κατάβρεξη ή επικάλυψη.
∆εν επιτρέπεται η κατάληψη δηµοτικών η δηµοσίων κοινόχρηστων χώρων, χωρίς άδεια, για την
τοποθέτηση ειδικών κάδων (σκάφες, κοντέινερ, κ.τ.λ.) στους οποίους ρίπτονται µπάζα ή κάθε µορφής
αδρανή υλικά. Ως υπεύθυνοι νοούνται οι κύριοι, νοµείς ή κάτοχοι ως και οι µισθωτές και εκµισθωτές
των ως άνω µέσων και των χώρων τοποθέτησής τους. Οι άδειες περιλαµβάνουν απαραιτήτως τη
χρονική διάρκεια ισχύος τους, τον συγκεκριµένο χώρο που διατίθεται, τις διαστάσεις του κινητού
µέσου ή της κατάληψης (κάδου, σκάφης, κοντέινερ, κ.τ.λ.) ή της προστατευµένης προσωρινής
κατασκευής και τα πλήρη στοιχεία των υπευθύνων.
Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν.
1892/1990 και τις άλλες προβλεπόµενες κυρώσεις από την κείµενη νοµοθεσία, ο ∆ήµος επιβάλλει
πρόστιµο.
Απαγορεύεται στα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά στα µεταφορικά µέσα που µεταφέρουν χώµα,
άµµο, ασβέστη, σκυρόδεµα, οικοδοµικά υλικά ή γενικά υγρό ή ξηρό φορτίο, να έχουν το φορτίο τους
ακάλυπτο µε κίνδυνο διαρροής ή διασποράς αυτού. Τα µεταφερόµενα υλικά πρέπει να είναι πλήρως
καλυµµένα µε κατάλληλο µέσο προστασίας (όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία για τα εν
λόγω φορτία), και οι οδηγοί να µεριµνούν ώστε να µην υπάρχει υπερφόρτωσή τους που θα µπορούσε
να οδηγήσει σε υπερχείλιση και ρύπανση.
11.4 Προϊόντα κηπουρικών εργασιών
Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης είναι υπεύθυνη για την αποκοµιδή των φυτικών
κηπευτικών υπολειµµάτων που προέρχονται από την οικιακή δραστηριότητα. Όσον αφορά στα
φυτικά δηµοτικά υπολείµµατα από κλαδέµατα και κοπή γκαζόν, υπεύθυνο είναι το Τµήµα Πρασίνου
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Ως κηπευτικά και φυτικά υπολείµµατα ορίζονται:
α) Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, χλοοτάπητας, µονοετή φυτά κ.τ.λ.
β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαδιών κ.τ.λ.,
γ) Υπόλοιπα χώµατος και κοπροχώµατος, που προέρχονται από ιδιωτικές ή ∆ηµοτικές εργασίες.
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Για τα κηπευτικά και φυτικά υπολείµµατα ισχύουν τα παρακάτω :
α) Τα φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν κλπ., εάν µεν έχουν µικρό
όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους για να µη παρασύρονται από τον
άνεµο και τοποθετούνται εντός των κάδων ή συµπιεστών, όπως τα οικιακά απορρίµµατα, εάν δε,
έχουν µεγάλο όγκο (πάνω από τρεις µεγάλους πλαστικούς σάκους), ακολουθείται η διαδικασία
αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων. Σε περίπτωση απορρίψεώς τους στο πεζοδρόµιο χωρίς
συσκευασία επιβάλλεται κάθε φορά στον υπεύθυνο πρόστιµο. Τα υπολείµµατα κοπής χλοοτάπητα θα
πρέπει να συσκευάζονται σε καλά κλεισµένες σακούλες και να τοποθετούνται δίπλα σε κάδους
απορριµµάτων, κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαδιά, κλπ., συσκευάζονται σε ελαφρά δεµάτια,
δεµένα µε ανθεκτικό σκοινί ή σύρµα, για την εύκολη φόρτωσή τους, αλλά και για να µην
παρασύρονται από τον άνεµο και, ακολουθείται διαδικασία παρόµοια µε αυτή της αποκοµιδής
ογκωδών αντικειµένων, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία των ενδιαφερόµενων µε το Τµήµα
Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων.
γ) Υπόλοιπα χώµατος και κοπροχώµατος από κηπευτικές εργασίες αποµακρύνονται υποχρεωτικώς
από τους υπευθύνους µε δικά τους µέσα. Απαγορεύεται ρητά η ανάµειξή τους µε οικιακά
απορρίµµατα και στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά ανάλογο πρόστιµο.
Για την αποκοµιδή φυτικών κηπευτικών υπολειµµάτων που προέρχονται από επαγγελµατική
δραστηριότητα (φυτώρια, θερµοκήπια, αναθέσεις συντηρήσεις κήπων, κ.λπ.), υπεύθυνοι για τη
διαχείριση τους είναι οι ίδιοι οι επαγγελµατίες.
11.5 ∆ιαχείριση ζωικών υποπροϊόντων
Οι νοµείς ή οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που παράγουν ζωικά υποπροϊόντα στο χώρο τους (σφαγεία,
πτηνοσφαγεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αλλαντοποιεία κ.α.) κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας
τους τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (π.χ. υπολείµµατα κρέατος, οστά,
κλπ.) οφείλουν να τα διαθέτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΠΔ 211/ 5-10-2006, άρθρο 11,
κανονισμός 1069/2009/ΕΚ, όπως αυτός ισχύει σήµερα.
Ανάλογη διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν και όλα τα άλλα καταστήµατα της ίδιας κατηγορίας
όπως ιχθυοπωλεία. Τα φελιζόλ (υλικά συσκευασίας) είναι υποχρέωση τους να τα επιστρέφουν στον
προµηθευτή. Η µη συµµόρφωση των υπευθύνων (εκτός όσων προβλέπονται από υγειονοµικές ή άλλες
διατάξεις), επισύρει κάθε φορά πρόστιµο ανάλογα µε το είδος των απορριµµάτων.

11.6 ∆ιαχείριση απορριµµάτων λαϊκών αγορών – υπαίθριου εµπορίου
Οι πωλητές και οι έµποροι των λαϊκών αγορών οφείλουν να διευκολύνουν τη ∆ιεύθυνση
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης στην αποκοµιδή των απορριµµάτων και τον γενικό καθαρισµό των
λαϊκών και λοιπών αγορών, συµµορφούµενοι µε τους κανονισµούς του σωµατείου των λαϊκών
αγορών καθώς και µε τις υποδείξεις των εξουσιοδοτηµένων οργάνων των αρµόδιων Υπηρεσιών.
Επίσης είναι υποχρεωµένου να µην παρακωλύουν µε κανένα τρόπο τα συνεργεία καθαριότητας στην
εκτέλεση του έργου τους µετά το πέρας της λειτουργίας της αγοράς. Μετά το πέρας των εργασιών οι
πωλητές και οι έµποροι των λαϊκών αγορών τους οφείλουν να τακτοποιούν, να µαζεύουν και να
αποµακρύνουν όλα τα αντικείµενα που χρησιµοποιούν στην εργασία τους (καφάσια, τελάρα, σίδερα,
πάγκοι πώλησης κ.λπ.) καθώς και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί µέσα στο προκαθορισµένο
νόµιµο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
Οι πωλητές και έµποροι των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στον ∆ήµο, και οι υπεύθυνοι καντινών
(µονίµων ή αυτοκινούµενων) κ.λπ., οφείλουν να διατηρούν τον χώρο που καταλαµβάνουν κατά την
άσκηση της δραστηριότητας τους καθώς και τους γύρω απ' αυτόν χώρους πάντοτε καθαρούς από όλα
τα απορρίµµατα που δηµιουργούνται κατά την εργασία τους. Αυτά πρέπει να τα συλλέγουν σε πολύ
ανθεκτικούς σάκους (κατά προτίµηση υφασµάτινα τσουβάλια ή πλαστικές σακούλες απορριµµάτων)
ή πλαστικά και µόνο κασόνια που θα προµηθεύονται µε δικά τους έξοδα. Τα ανωτέρω µέσα
αποθήκευσης (το βάρος των οποίων δεν θα δυσκολεύει το έργο του εργάτη αποκοµιδής κατά την
χειρωνακτική τους ανύψωση και δεν θα δηµιουργεί προβλήµατα ασφάλειας), θα τα φυλάσσουν
προσωρινά µόνο στα όρια του χώρου που δικαιούνται να καταλαµβάνουν κατά την άσκηση της
δραστηριότητάς τους. Οι υποχρεώσεις των εµπόρων και πωλητών των λαϊκών αγορών ως προς την
καθαριότητα του χώρου που καταλαµβάνουν, πηγάζουν από την άδεια λειτουργίας τους, όπως ορίζει
ρητά ο οικείος Σύλλογος τους.
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Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, καθορίζει ξεχωριστά το κόστος καθαρισµού της
εκάστοτε Λαϊκής Αγοράς το ύψος του οποίου εξαρτάται από το µέγεθος της αγοράς, το ανθρώπινο
δυναµικό, από το αν είναι εργάσιµη µέρα ή Σάββατο καθώς και από τον µηχανολογικό εξοπλισµό
που χρησιµοποιείται όπως επίσης και από το µέγεθος της ρύπανσης (το οποίο εξαρτάται από τον
βαθµό συµµόρφωσης των εµπόρων ως προς την καθαριότητα του χώρου).
Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της και προκειµένου να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι των δηµοτών, φροντίζει να διατηρεί καθαρούς τους χώρους
όπου πραγµατοποιούνται λαϊκές και άλλες αγορές, να προστατεύει τη δηµόσια υγεία και να
αναλαµβάνει τον επικουρικό καθαρισµό των ανωτέρω αγορών µετά το πέρας της λειτουργίας τους
εισπράττοντας από το ταµείο των λαϊκών αγορών, ποσό ίσο µε την αξία του κόστους καθαρισµού.
Σε περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α. (χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων) από
οποιαδήποτε αιτία, που υπερβαίνει τις 24 ώρες και καθιστά αδύνατη την αποκοµιδή και τελική
διάθεση των απορριµµάτων, το Τµήµα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης σε συνεργασία µε την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος υποχρεούται να ενηµερώσει τους παραγωγούς (Ταµείο
Λαϊκών αγορών) και διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει τη λειτουργία της Λαϊκής αγοράς.
Οι (πλανόδιοι) µικροπωλητές, καντίνες (µόνιµες ή αυτοκινούµενες) και λοιποί επαγγελµατίες, που
ασκούν τις δραστηριότητες τους εντός των ορίων ευθύνης του ∆ήµου, ανεξάρτητα από τον φορέα που
τους έχει χορηγήσει την άδεια ασκήσεως του επαγγέλµατος, οφείλουν να τηρούν καθαρό τον χώρο
(που προφανώς επηρεάζεται από τη δραστηριότητα τους) γύρω και κάτω από τον πάγκο, την καντίνα
ή το κιόσκι τους.
11.7 ∆ιαχείριση ειδικών µη επικίνδυνων απορριµµάτων
Ως ειδικά µη επικίνδυνα απορρίµµατα νοούνται τα υπόλοιπα που προέρχονται από την κύρια
παραγωγική δραστηριότητα βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων µονάδων
παραγωγής (µέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, έλαια και λίπη, ρούχα, υφάσµατα, χρώµατα, κόλλες,
ρητίνες, χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια κ.λπ.), από καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και
υγειονοµικές µονάδες που προσοµοιάζουν µε τα αστικά οικιακά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας,
δυνατότητας µεταφοράς και τελικής επεξεργασίας. Η διαδικασία και οι κανονισµοί προβλέπονται
στην Κ.Υ.Α. 69728/824/1996 και την Κ.Υ.Α.50910/2727/2003. Η Υπηρεσία καθαριότητας δεν
δέχεται απόβλητα, εκτός από τα οικιακά. Για τα βιοµηχανικά, βιοτεχνικά και εµπορικά µη επικίνδυνα
στερεά απόβλητα, υπεύθυνος διαχείρισης (όπως έχει αποσαφηνιστεί στη νοµοθεσία) είναι ο
παραγωγός και ο κάτοχος.
11.8 ∆ιαχείριση εγκαταλελειµµένων αυτοκινήτων
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2 του Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81 Α’/5-3-04) ως «εγκαταλειµµένο όχηµα»
ορίζεται το όχηµα το οποίο:
εγκαταλείπεται σε δηµόσιους, δηµοτικούς δρόµους στους οποίους απαγορεύεται η στάθµευση, για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 30 µέρες,
εγκαταλείπεται σε άλλους δηµόσιους, δηµοτικούς ή άλλους κοινόχρηστους ή µη χώρους και οδούς για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 90 µέρες, και χωρίς την άδεια της αρµόδιας υπηρεσίας ή Αρχής,
εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούµενη συγκατάθεση του κυρίου ή νοµέα του
χώρου κατά δήλωση του,
αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για
τη δηµόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να
ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
Εγκαταλειµµένο όχηµα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών
ορίων του άρθρου 9, παρ.1 του Π.∆. 116/2004 θεωρείται όχηµα στο τέλος κύκλου ζωής. Η
αποµάκρυνσή του γίνεται από τον ∆ήµο βάσει του Π.∆.116/2004 µε ενέργειες της ∆ιεύθυνσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
Στην έννοια των εγκαταλειµµένων οχηµάτων εντάσσονται τόσο τα αγροτικά µηχανήµατα (τρακτέρ
κλπ.) όσο και τα παρελκόµενα εξαρτήµατά τους (πλατφόρµες, ψεκαστικά κ.λπ.) που εγκαταλείπονται
σε κοινόχρηστους χώρους και τα οποία, λόγω του µεγάλου όγκου και βάρους τους, δεν δύναται να
θεωρηθούν ως απλά ογκώδη αντικείµενα.
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11.9 ∆ιαχείριση αµιαντούχων υλικών
Πριν την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης ή συντήρησης, οι εργοδότες οφείλουν να καταρτίζουν
σχέδιο εργασίας, να λαµβάνουν όλα τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε εφαρµογή του Π∆ 212/2006
(ΦΕΚ 212/Α/9-10-2006) και της οδηγίας 2003/18/ΕΚ, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Τα αµιαντούχα υλικά θα πρέπει να αφαιρούνται από κτίρια και εγκαταστάσεις υπό ελεγχόµενες
συνθήκες και στη συνέχεια να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να απορρίπτονται ως επικίνδυνα
απόβλητα (Κ.Υ.Α. 8668/2007 «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων
(ΕΣ∆ΕΑ)», (ΦΕΚ 287 Β/2/3/07) & Κ.Υ.Α. 4229/395/2013 (ΦΕΚ 318/Β’/15-02-2013) «Προϋποθέσεις
ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται µε την εκτέλεση κατεδαφιστικών
έργων και εργασιών αφαίρεσης αµιάντου ή /και υλικών που περιέχουν αµίαντο από κτίρια,
κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε εργασίες συντήρησης,
επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο»).
Ο χώρος εργασίας θα πρέπει να επισηµαίνεται σαφώς µε προειδοποιητικές πινακίδες. Η δηµιουργία
σκόνης αµιάντου στον χώρο εργασιών καθώς και ενέργειες διατάραξης των αµιαντούχων υλικών
πρέπει να προλαµβάνονται µε κάθε µέσο. Επιπλέον θα πρέπει να προλαµβάνεται κάθε διασπορά του
αµιάντου από κάθε τόπο στον οποίο εκτελούνται εργασίες υπό τον έλεγχο του εργοδότη.
Άρθρο 12: Εξαιρέσεις
Οι Υπηρεσίες του ∆ήµου Θέρµης διατηρούν το δικαίωµα να µη δέχονται στερεά απόβλητα,
εξαιρουµένων των οικιακών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της
ποσότητας τους ή επειδή παράγονται σε χώρους απρόσιτους και αποµακρυσµένους, δεν καθιστούν µε
τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την πραγµατοποίηση των εργασιών συλλογής και µεταφοράς τους
σύµφωνα µε την ισχύουσα άδεια συλλογής – µεταφοράς στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων.
Στις περιπτώσεις αυτές, η συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων γίνεται µε ευθύνη και δαπάνες του
κυρίου, νοµέα ή κατόχου του χώρου από όπου προέρχονται τα απόβλητα, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της
Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-2003) και µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες
Υγειονοµικές διατάξεις και τον παρόντα Κανονισµό Καθαριότητας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Επίσης οι Υπηρεσίες του ∆ήµου δεν υποχρεούνται:
Για τη συλλογή και αποκοµιδή των απορριµµάτων-αποβλήτων του άρθρου 4 (τοξικά) και όσων
χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνα» ή διέπονται από ειδικές διατάξεις. Σε αυτά περιλαµβάνονται:
ραδιενεργά απόβλητα,
εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες,
απόβλητα προερχόµενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση µεταλλευτικών πόρων,
απόβλητα εκµετάλλευσης λατοµείων,
γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείµµατα γεωργικών φαρµάκων, εντοµοκτόνων
κ.λπ.,
επικίνδυνα ή µολυσµατικά απόβλητα από υγειονοµικές µονάδες όπως κλινικές, νοσοκοµεία,
διαγνωστικά κέντρα, φαρµακεία, κ.α. Τα υπολείµµατα της χρήσης, όπως π.χ. σύριγγες που
χρησιµοποιήθηκαν ή ληγµένα φάρµακα, επιστρέφονται στην αντίστοιχη υγειονοµική µονάδα, η οποία
είναι υπεύθυνη για τη διαχείρισή τους,
επικίνδυνα τοξικά ειδικά απόβλητα προερχόµενα από την παραγωγική διαδικασία και λειτουργία
συνεργείων, βιοτεχνιών, βιοµηχανιών και άλλων µονάδων παραγωγής (µέταλλα, ξύλα, χαρτί,
πλαστικά, έλαια και λίπη, ρούχα, υφάσµατα, χρώµατα, κόλλες, ρητίνες, ορυκτέλαια, κλπ. που δεν
προσοµοιάζουν µε τα αστικά, λόγω όγκου, ποιότητας, ποσότητας, δυνατότητας τελικής
επεξεργασίας),
µη επικίνδυνα ειδικά απόβλητα προερχόµενα από την παραγωγική διαδικασία και λειτουργία
συνεργείων, βιοτεχνιών, βιοµηχανιών (λόγω όγκου, ποιότητας και ποσότητας),
πτώµατα µεγάλων ζώων καθώς και υποπροϊόντα υπολειµµάτων σφαγής ζώων,
ελαστικών αυτοκινήτων,
απορρίµµατα και υπόλοιπα χώρων νεκροταφείων,
Επίσης οι Υπηρεσίες του ∆ήµου δεν υποχρεούνται να προβούν, στην άρση και µεταφορά ογκωδών
και βαρέων οχηµάτων, ή µηχανηµάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε
ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, στη συντήρηση και τον καθαρισµό του αποχετευτικού δικτύου
και του δικτύου όµβριων της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης, για τα οποία είναι αρµόδια η ίδια η επιχείρηση
(∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης), στον καθαρισµό σταθµών και γραµµών που βρίσκονται σε στεγασµένους ή
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περιφραγµένους χώρους, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα, νοµή ή κατοχή σε φορείς µέσων µαζικής
µεταφοράς, στον καθαρισµό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε διάφορους
άλλους ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς.
Επίσης δεν εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, η
διαχείριση των υγρών αποβλήτων που εκχύνονται σε δίκτυα αποχετεύσεων, στο έδαφος και σε
υδάτινους αποδέκτες, καθώς και τα αέρια απόβλητα που εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων µέτρων, για λόγους δηµόσιας τάξης ή διακοπής των
χώρων διάθεσης απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α. κ.τ.λ.), οι Υπηρεσίες του ∆ήµου µετά από ενηµέρωση των
δηµοτών µε δηµοσίευση στον τύπο ή µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, µπορεί τοπικά ή συνολικά να
τροποποιούν ή και να διακόπτουν τα προγράµµατα αποκοµιδής, µέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα µέτρα
ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης/σταθµοί µεταφόρτωσης. Στις περιπτώσεις αυτές οι
Υπηρεσίες του ∆ήµου λαµβάνουν κάθε µέτρο που είναι απαραίτητο, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
Υπηρεσίες, και αφορά σε θέµατα δηµόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, µε σκοπό τον
περιορισµό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών.
Όταν γενικά δεν εκτελείται για ικανό χρονικό διάστηµα η προγραµµατισµένη αποκοµιδή
απορριµµάτων, χωρίς υπαιτιότητα και ευθύνη του ∆ήµου, όπως σε περίπτωση που απεργούν οι
εργαζόµενοι της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σε έντονα καιρικά φαινόµενα, σε
βλάβες µηχανολογικού εξοπλισµού κλπ., η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, θα
ενηµερώνει σχετικά τους δηµότες µε ανακοίνωση στα Μ.Μ.Ε. και µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.
Μετά την ενηµέρωση αυτή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να φυλάσσουν τα προς αποκοµιδή
απορρίµµατα, καλά συσκευασµένα, σε κατάλληλους χώρους των αντιστοίχων ιδιοκτησιών τους, ώστε
να µη δηµιουργούνται προβλήµατα σε γειτονικές κατοικίες. Ο χώροι πρέπει να είναι απρόσιτοι σε
κατοικίδια ή αδέσποτα ζώα (π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι), µέχρι να
αρθούν τα έκτακτα µέτρα ή να επαναλειτουργήσουν οι νόµιµα αδειοδοτηµένοι χώροι διάθεσης.
Άρθρο 13: Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασµένων ή µη)
Όλα τα αδόµητα µέρη ιδιοκτησιών, είτε αυτές αφορούν σε κατοικηµένες ιδιοκτησίες είτε όχι,
οφείλουν να είναι ορισµένα - περιφραγµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού
Οικοδοµικού Κανονισµού και οι κατά περίπτωση υπεύθυνοι, όπως αυτοί περιγράφονται στο σχετικό
άρθρο του παρόντος Κανονισµού, να προβαίνουν σε τακτικό καθαρισµό και αποψίλωση αυτών ώστε
να διατηρούνται καθαρά. Οι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας οικοπέδων και
αγροτεµαχίων, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίµµατα, ακόµη και όταν αυτά
προέρχονται από τρίτους, και να µεριµνούν για την ασφαλή φύλαξη και τον περιοδικό καθαρισµό
τους.
Σε περίπτωση πληµµελούς καθαριότητας ιδιωτικού χώρου, ο οποίος έχει µετατραπεί σε εστία
ρύπανσης, δυσοσµίας και µόλυνσης της γύρω περιοχής, οι Υπηρεσίες του ∆ήµου ειδοποιούν µε
θυροκόλληση τους υπεύθυνους του ακινήτου να προχωρήσουν εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών
στον καθαρισµό της ιδιοκτησίας τους, µε δικά τους έξοδα και µέσα.
Αν µετά την παραπάνω πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή αρνούνται να συµµορφωθούν,
οι Υπηρεσίες του ∆ήµου κοινοποιούν και δεύτερη ειδοποίηση µε επανάληψη της πρόσκλησης και νέα
πενθήµερη προθεσµία συµµόρφωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο της δεύτερης και τελευταίας
προθεσµίας, ο ∆ήµος, αφού προηγουµένως έχει µεριµνήσει για τη διεξαγωγή σχετικής αυτοψίας από
την αρµόδια υγειονοµική Υπηρεσία και την παροχή σχετικής άδειας του αρµόδιου Εισαγγελέα,
προβαίνει στον καθαρισµό ακαθάρτων ιδιωτικών ακινήτων και καταλογίζει όλες τις σχετικές δαπάνες
σε βάρος των υπευθύνων.
Άρθρο 14: Καθαρισµός δηµόσιων κοινοχρήστων χώρων µετά από ιδιωτικές εκδηλώσεις
Για την τήρηση της καθαριότητας και ευταξίας των κοινόχρηστων χώρων, σε περίπτωση
παραχώρησης αυτών για διοργάνωση εκδηλώσεων οι δηµότες, οι κάτοικοι και οι επαγγελµατίες
οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη φροντίδα και να συνεργαστούν µε τις Υπηρεσίες του ∆ήµου . Η
ρύπανση των χώρων αυτών και η παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού σε όλη τη
διάρκεια της τέλεσης των αγώνων και των εκδηλώσεων, θα έχει ως συνέπεια την επιβολή προστίµων.
Εφόσον οι εκδηλώσεις λαµβάνουν χώρα σε κοινόχρηστους χώρους όπως αλσύλλια και χώρους
πρασίνου – αναψυχής θα λαµβάνονται επιπροσθέτως και όλα τα προληπτικά µέτρα που
περιγράφονται στις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις .
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Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη και αρµοδιότητα για τον καθαρισµό των εσωτερικών ή
περιφραγµένων χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων που θα χρησιµοποιηθούν από ιδιωτικούς φορείς
για την πραγµατοποίηση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επίσης ο καθαρισµός περιοχών
αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, που δεν ανήκουν στον ∆ήµο, πρέπει να γίνεται µε
επιµέλεια, µέσα και δαπάνες των φορέων που έχουν την ευθύνη των χώρων αυτών.
Οι υπεύθυνοι των εκδηλώσεων, που λαµβάνουν χώρα σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους,
είναι υποχρεωµένοι για τον καθαρισµό των χώρων αυτών. Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων τους οι οποίες ρητά θα αναγράφονται στην απόφαση παραχώρησης του κοινόχρηστου
χώρου, δεν θα εγκρίνεται µελλοντικό αίτηµα του συγκεκριµένου φορέα για ανάλογη αδειοδότηση.
Άρθρο 15: Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων
Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης είναι υπεύθυνη για τα προγράµµατα ανακύκλωσης
συσκευασιών, όπως προβλέπεται από τον νόµο 2939/2001 για την «εναλλακτική διαχείριση
συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Η διαδικασία που εφαρµόζεται στηρίζεται στη λογική της
διαλογής στην πηγή.
15.1. Ανακύκλωση συσκευασιών
Ο ∆ήµος Θέρµης προωθεί και εφαρµόζει πρόγραµµα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας (χαρτί,
γυαλί, πλαστικό, αλουµίνιο κ.λπ.) το οποίο περιλαµβάνει και δράσεις ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης. Οι υπεύθυνοι καθαριότητας και γενικά όλοι οι κάτοικοι πρέπει να συµβάλλουν
στην προσπάθεια της ανακύκλωσης συσκευασιών διαχωρίζοντας τα ανακυκλώσιµα υλικά από τα
λοιπά άχρηστα απορρίµµατα, και απορρίπτοντας αυτά στα ειδικά σηµεία συλλογής που έχει ορίσει ο
∆ήµος για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιώντας είτε ειδικό σάκο µεταφοράς είτε οποιαδήποτε άλλη
σακούλα (µπλε κάδοι ανακύκλωσης). Τα κενά µεταλλικά ή πλαστικά δοχεία συσκευασίας των
προϊόντων που προορίζονται για ανακύκλωση θα πρέπει προηγουµένως να καθαριστούν από τυχόν
υπολείµµατα (γαλακτοκοµικών προϊόντων, λιπών, ελαίων κ.λπ.). Στους µπλε κάδους τα
ανακυκλώσιµα υλικά δεν τοποθετούνται µε τη σακούλα κλειστή.
Η ανακύκλωση των συσκευασιών αφορά τα εξής απόβλητα:
Γυάλινες συσκευασίες από τρόφιµα, φάρµακα, καλλυντικά, νερά, αναψυκτικά (άδειες καθαρές και όχι
σπασµένες) κ.λπ.
Χάρτινες συσκευασίες κάθε είδους (χαρτοκιβώτια τροφίµων, παιχνιδιών, υποδηµάτων, γάλακτος,
χυµών κλπ.) και χαρτί εντύπων (εφηµερίδες, περιοδικά κ.λπ.)
Πλαστικές συσκευασίες (µπουκάλια νερού και αναψυκτικών, συσκευασίες από γιαούρτι,
απορρυπαντικά, είδη καθαρισµού, σαµπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεµες, αποσµητικά κ.λπ.).
Μεταλλικές συσκευασίες από αλουµίνιο, λευκοσίδερο κ.λπ. (από αναψυκτικά, µπύρες, κονσέρβες,
γάλατα εβαπορέ, τόνο, καφέ, τοµατοπολτό, κ.λπ.).
Απαγορεύεται η ρίψη οργανικών και λοιπών µη ανακυκλώσιµων απορριµµάτων συσκευασίας εντός
των µπλε κάδων ανακύκλωσης. Στην περίπτωση που ο µπλε κάδος ανακύκλωσης δεν µπορεί να
χωρέσει άλλα ανακυκλώσιµα υλικά µε συνέπεια να µην κλείνει οµαλά το καπάκι του, τότε τα
ανακυκλώσιµα υλικά αποθηκεύονται από τους υπευθύνους, σε κατάλληλους ιδιωτικούς χώρους και
λίγο πριν τη διέλευση του οχήµατος ανακύκλωσης εκτίθενται για αποκοµιδή έξω και δίπλα από τον
κάδο ανακύκλωσης.
Οι πωλητές των επιχειρήσεων, καταστηµάτων, υπαίθριου εµπορίου και λαϊκών αγορών θα πρέπει να
διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιµα χαρτοκιβώτια συσκευασίας τα οποία κατά την ηµέρα αποκοµιδής θα
πρέπει να τοποθετούνται σε µορφή δεµάτων είτε κοντά στους κάδους ανακύκλωσης είτε σε εµφανές
σηµείο.
15.2. Εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων
Τα απόβλητα για τα οποία προβλέπεται εναλλακτική διαχείριση σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, (όπως ελαστικά, ηλεκτρικές στήλες κ.λπ.) και για τα οποία εφαρµόζεται σχετικό
πρόγραµµα διαχείρισης, απαγορεύεται να απορρίπτονται στους κοινούς κάδους ή στους µπλε κάδους
ανακύκλωσης.
Για τα ανωτέρω προγράµµατα υπεύθυνη είναι η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
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Σε ότι αφορά τη διαχείριση των ληγµένων και χρησιµοποιηµένων φαρµάκων, η ∆ιεύθυνση
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης προκρίνει την εναλλακτική διαχείριση µέσω των φαρµακείων όπου οι
πολίτες οφείλουν να παραδίδουν δωρεάν τα ληγµένα φάρµακα που έχουν στην κατοχή τους.
Απαγορεύεται η ανάµειξη φαρµάκων µε τα οικιακά απόβλητα και η απόρριψή τους εντός των κοινών
κάδων απορριµµάτων ή των µπλε κάδων ανακύκλωσης ή και η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους.
15.2.1. Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
Για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ο ∆ήµος Θέρµης συνάπτει
συµβάσεις µε εταιρείες που τηρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
(βλ. άρθρο 64 Ν. 4257/2014). Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης οφείλει να ενηµερώνει
τους πολίτες για τη διαδικασία ανακύκλωσης των προαναφεροµένων υλικών µέσω της ιστοσελίδας
των ∆ήµου καθώς και µε οποιοδήποτε άλλο µέσο κρίνει ως αποτελεσµατικό.
Οι πολίτες του ∆ήµου Θέρµης που έχουν στην κατοχή τους άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές τόσο ογκώδεις όσο και µικροσυσκευές οφείλουν να συνδράµουν στην ανακύκλωσή τους.
Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω οι συσκευές που είναι δυνατό να ανακυκλωθούν:
Μεγάλες οικιακές συσκευές: ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων και πιάτων, στεγνωτήρια
ρούχων, ηλεκτρικές κουζίνες, φούρνοι µικροκυµάτων, ηλεκτρικά καλοριφέρ, συσκευές κλιµατισµού,
κ.λπ.
Μικρές οικιακές συσκευές: ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικά σίδερα, τοστιέρες, καφετιέρες,
φρυγανιέρες, συσκευές στεγνώµατος µαλλιών, ζυγαριές, τρυπάνια, ραπτοµηχανές, εργαλεία κοπής
χόρτου, κ.λπ.
Παιχνίδια και εξοπλισµός ψυχαγωγίας και αθλητισµού: ηλεκτρικά τραίνα, βιντεοπαιχνίδια,
αθλητικός εξοπλισµός µε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά στοιχεία, κ.λπ.
Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου: Ανιχνευτές καπνού, συσκευές θερµορύθµισης, θερµοστάτες,
ταµπλό ελέγχου, κ.λπ.
Εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών: υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά
µηχανήµατα, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές γραφοµηχανές, φαξ, τηλέτυπα, τηλέφωνα, ασύρµατα &
κινητά τηλέφωνα, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, βιντεοκάµερες, ενισχυτές ήχου, µουσικά όργανα, κ.λπ.
Φωτιστικά είδη: ευθείς λαµπτήρες φθορισµού, λαµπτήρες νατρίου χαµηλής πίεσης, λαµπτήρες
εκκενώσεως υψηλής τάσης, φωτιστικά για λαµπτήρες φθορισµού πλην των οικιακών φωτιστικών
σωµάτων.
Συσκευές αυτόµατης διανοµής: θερµών ποτών, στερεών προϊόντων, χρηµάτων κ.λπ.
15.2.2. Ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών (µπαταρίες)
Ο ∆ήµος Θέρµης συµµετέχει σε πρόγραµµα για τη συλλογή ηλεκτρικών στηλών (µπαταρίες). Η
τοποθέτηση των φορητών ηλεκτρικών στηλών γίνεται εντός των ειδικών κάδων που έχει
προµηθευτεί ο ∆ήµος από το εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών
στηλών. Ειδικοί κάδοι έχουν τοποθετηθεί στα δηµοτικά κτίρια και σε σχολικές µονάδες του ∆ήµου
Θέρµης. Απαγορεύεται η απόρριψη φορητών ηλεκτρικών στηλών σε οποιοδήποτε άλλο µέσο.
15.2.3. Ανακύκλωση χρησιµοποιηµένων ελαστικών
Ο ∆ήµος Θέρµης έχει τη δυνατότητα να συνάπτει συµβάσεις για τη συλλογή παλαιών ελαστικών, τα
οποία θα συλλέγονται ως ογκώδη από κοινόχρηστους χώρους, µε εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα
εναλλακτικής διαχείρισης παλαιών ελαστικών οχηµάτων. Οι πολίτες του ∆ήµου µπορούν να
ενηµερώνονται µέσω της ιστοσελίδας των ∆ήµου ή και από τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης για την ύπαρξη σχετικής σύµβασης και για τη διαδικασία ανακύκλωσης των
προαναφεροµένων υλικών σε κάθε περίπτωση. Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιµοποιηµένων
ελαστικών σε οποιοδήποτε άλλο µέσο.
15.2.4. Ανακύκλωση χρησιµοποιηµένων µπαταριών οχηµάτων
Ο ∆ήµος Θέρµης έχει τη δυνατότητα να συνάπτει συµβάσεις για τη συλλογή χρησιµοποιηµένων
συσσωρευτών µολύβδου – οξέως και νικελίου – καδµίου, οι οποίοι θα συλλέγονται ως ειδικά
απορρίµµατα από κοινόχρηστους χώρους. Η συσσώρευση των παλαιών χρησιµοποιηµένων
µπαταριών θα γίνεται εντός των ειδικού κυτίου. Οι πολίτες του ∆ήµου µπορούν να ενηµερώνονται
µέσω της ιστοσελίδας των ∆ήµου ή και από τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για την
ύπαρξη σχετικής σύµβασης και για τη διαδικασία ανακύκλωσης των προαναφεροµένων υλικών σε
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κάθε περίπτωση. Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών µολύβδου – οξέως και
νικελίου – καδµίου σε οποιοδήποτε άλλο µέσο.
15.3. Κοµποστοποίηση
Ο σχεδιασµός του ∆ήµου Θέρµης περιλαµβάνει την υλοποίηση προγραµµάτων κοµποστοποίησης σε
όλους τους οικισµούς του. Η κοµποστοποίηση είναι µια µέθοδος ανακύκλωσης των οργανικών
απορριµµάτων κατά την οποία τα οργανικά σκουπίδια (φαγητά, φύλλα, χόρτα, κλαδιά, φρούτα,
φλούδες, κ.λπ.) µετατρέπονται σε εδαφοβελτιωτικό υψηλής ποιότητας. Με αυτόν τον τρόπο
µειώνονται τα απορρίµµατα που πηγαίνουν για υγειονοµική ταφή, δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον
και το τελικό προϊόν που προκύπτει µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό σε κήπους και
καλλιέργειες. Στον κάδο κοµποστοποίησης (κήπου) απορρίπτονται:
Οργανικά που έχουν άζωτο: Φρούτα και λαχανικά, φρεσκοκοµµένη χλόη (γκαζόν) και αγριόχορτα,
χλωρά κλαδέµατα (πράσινα φύλλα), υπολείµµατα από καφέ και αφεψήµατα, τσόφλια αβγών, φρέσκια
κοπριά από κότες, αγελάδες, κουνέλια.
Οργανικά που έχουν άνθρακα: Ξερά κλαδέµατα µε καφέ φύλλα, ξεραµένη χλόη (γκαζόν) και
αγριόχορτα, χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες, άχυρο, πριονίδι, φλούδες κορµών, στελέχη καλαµποκιού.
Οι πολίτες του ∆ήµου µπορούν να ενηµερώνονται µέσω της ιστοσελίδας των ∆ήµου ή και από τη
∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για τα προγράµµατα καθώς και για τη διαδικασία
προµήθειας οικιακών κάδων κοµποστοποίησης.
Άρθρο 16: Πρόστιµα: επιβολή &ενστάσεις
16.1 ∆ιαδικασία επιβολής προστίµων και κυρώσεων
Πρόστιµα που σχετίζονται µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού επιβάλλονται από
εξουσιοδοτηµένους, µε απόφαση ∆ηµάρχου, εργαζοµένους της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης.
Για τη βεβαίωση των παραβάσεων συντάσσεται αιτιολογηµένη έκθεση παράβασης τεκµηριωµένη µε
φωτογραφική απεικόνιση είτε παραδίδεται επί τόπου στον παραβάτη ή αποστέλλεται µετά από
σχετική έρευνα ανεύρεσης των υπευθύνων της παράβασης και περιέχει όλα τα απαραίτητα για την
επιβολή των προστίµων στοιχεία, όπως είδος και µέγεθος παράβασης, χρόνο και τόπο που έλαβε
χώρα, στοιχεία παραβάτη. Η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Στις περιπτώσεις που για τις παραβάσεις
προβλέπονται ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
διαβιβάζει την παραπάνω αναφορά στην αρµόδια εισαγγελία, για τα περαιτέρω.
Η Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα της έκθεσης παράβασης και εφόσον παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία υποβολής ένστασης, συντάσσει φύλλο επιβολής προστίµου, το οποίο διαβιβάζεται στο
Τµήµα Εσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για τις δικές της ενέργειες.
Το ύψος των προστίµων καθορίζεται στον παρόντα κανονισµό και δύναται να αλλάξει µε σχετική
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης.

16.2 Υποβολή ένστασης
Οι παραβάτες που τους έχει παραδοθεί έκθεση παράβασης έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν κατά
αυτής εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών, µε υποβολή σχετικής ένστασης στη ∆ιεύθυνση
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης η οποία τη διαβιβάζει προς εξέταση στην αρµόδια επιτροπή εξέτασης
ενστάσεων της παρ. 16.3. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µετά την εκδίκαση της ένστασης και σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στη σχετική απόφαση της επιτροπής. Τυχόν εκπρόθεσµες ενστάσεις δεν
διαβιβάζονται στην επιτροπή εξέτασης ενστάσεων και τίθενται αυτόµατα στο αρχείο.
16.3. Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων
Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων που αφορούν σε πρόστιµα που επιβλήθηκαν για παραβάσεις του
παρόντος κανονισµού είναι τριµελής. Αποτελείται από ένα µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
δύο υπάλληλους της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης εκ των οποίων ο ένας είναι
προϊστάµενος οργανικής µονάδας. Τα µέλη της ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Το έργο της επιτροπής υποστηρίζεται διοικητικά από διοικητικό υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης που ορίζεται µε απόφαση του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης.
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Η επιτροπή έχει ως υποχρέωση να εξετάζει κάθε ένσταση και να καλεί τον ενιστάµενο πολίτη να
παραβρίσκεται κατά την εκδίκαση της ένστασής του προκειµένου να καταθέτει τις απόψεις του. Η
απόφαση της επιτροπής είναι οριστική, λαµβάνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την
υποβολή της ένστασης και αποστέλλεται στη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για τις δικές
της ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση υφίσταται η δυνατότητα περαιτέρω προσφυγής στα αρµόδια
διοικητικά δικαστήρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Άρθρο 17: Υποχρεώσεις και κυρώσεις σχετικά µε τους κοινόχρηστους χώρους
Σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του παρόντος κανονισµού που έχουν περιγραφεί παραπάνω, η
συγκέντρωση και τοποθέτηση σε κάδους απορριµµάτων των στερεών αποβλήτων γίνεται µε ευθύνη
του κυρίου, νοµέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα, σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του νέου οικοδοµικού κανονισµού
και του παρόντα κανονισµού, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά οι
περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων κατά κατηγορία.
17.1. Περιπτώσεις επιβολής προστίµων που σχετίζονται µε τα µέσα προσωρινής αποθήκευσης των
απορριµµάτων (σακούλες και κάδοι)
Περιγραφή παράβασης
Πρόστιµο
Α. Εγκατάλειψη απορριµµάτων στο πεζοδρόµιο ή το οδόστρωµα,
δίπλα ή έξω από τον κάδο.
80 €
Β. Ρίψη αποβλήτων πλην των οικιακών, όπως π.χ. εύφλεκτα υλικά,
χηµικά κλπ., στους κάδους απορριµµάτων που µπορούν να τα
καταστρέψουν ή να προκαλέσουν βλάβη στους µηχανισµούς
ανύψωσης των απορριµµατοφόρων οχηµάτων.
Γ. Μόνιµο ή προσωρινό κλείσιµο των εσοχών που προορίζονται για
τις θέσεις κάδων και αυθαίρετη αφαίρεση των οριοδεικτών.
∆. Επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφηµιστικών αφισών, κ.λπ., καθώς
και αναγραφή συνθηµάτων σε κάδους ή άλλα µέσα προσωρινής
αποθήκευσης απορριµµάτων.
Ε. Στάθµευση µόνιµη ή προσωρινή οχηµάτων ή εναπόθεση
αντικειµένων (καρέκλες, καφάσια, κλπ.) µε τρόπο που να
εµποδίζεται η ελεύθερη µετακίνηση κάδων προς το
απορριµµατοφόρο ή ακόµα και το πλήρες άνοιγµα του καπακιού των
κάδων. Στάθµευση µόνιµη ή προσωρινή σε καθορισµένη θέση
κάδου.
ΣΤ. Καταστροφή των κάδων, των εσοχών ή των πλαισίων.

150 €

50 €
50 €

80€

250€

Οι Υπηρεσίες του ∆ήµου Θέρµης δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζηµιά που τυχόν θα προκληθεί σε
οχήµατα που υποπίπτουν στις παραπάνω παραβάσεις κατά την προσπάθεια του προσωπικού τους να
εκτελέσει απρόσκοπτα την αποκοµιδή των απορριµµάτων.
17.2 Περιπτώσεις επιβολής προστίµων που σχετίζονται µε τον καθορισµό των θέσεων των κάδων
και την καθαριότητα αυτών
Περιγραφή παράβασης
Πρόστιµο
Α. Μετακίνηση από τις προκαθορισµένες θέσεις των κάδων καθώς
και ακινητοποίηση τους µε διάφορους τρόπους (π.χ. κλειδαριές,
150 €
πρόσδεση σε κινητά και ακίνητα µέσα, όπως τρέιλερ, φράχτες,
κ.λπ.), για εξυπηρέτηση προσωπικών συµφερόντων.

ΑΔΑ: 73Μ4ΩΡΣ-ΠΧΚ

Β. Ελλιπής καθαριότητα (διαρροές & διασπορά αποβλήτων) µέσων
προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων (κάδοι, συµπιεστές,
καλάθια, κ.τ.λ.) τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή
σε ακάλυπτους ιδιωτικούς χώρους και ανήκουν σε ιδιώτες ή 80€
επιχειρήσεις.

17.3 Περιπτώσεις επιβολής προστίµων που σχετίζονται µε τους κάδους µικρών απορριµµάτων
(καλαθάκια)
Περιγραφή παράβασης
Πρόστιµο
Α. Ρίψη χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών περιτύλιξης, ειδών
ατοµικής χρήσης, κ.λπ. σε κοινόχρηστους χώρους (οδοί, ρείθρα, 50€
πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ).
Β. Εναπόθεση σάκων ή απορριµµάτων µεγάλων διαστάσεων µέσα
50€
στα καλαθάκια µικρών απορριµµάτων ή δίπλα τους.
Γ. Ρίψη αποτσίγαρων σε κοινόχρηστους χώρους (οδοί, ρείθρα,
50 €
πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ).
∆. Ρίψη αναµµένων τσιγάρων ή και αποτσίγαρων στα καλαθάκια
100 €
µικρών απορριµµάτων.
Ε. Ρίψη αποβλήτων, όπως π.χ. εύφλεκτα υλικά, χηµικά, µπάζα κλπ.,
στα καλαθάκια µικρών απορριµµάτων που µπορούν να τα 200 €
καταστρέψουν ή/και να προκαλέσουν πυρκαγιά.
17.4. Περιπτώσεις επιβολής προστίµων που σχετίζονται µε τον αστικό εξοπλισµό
Περιγραφή παράβασης
Πρόστιµο
Ρύπανση ή η καταστροφή των στοιχείων αστικού εξοπλισµού
(παγκάκια, κάγκελα, ιστοί ηλεκτροφωτισµού, στέγαστρα στάσεων 250€
λεωφορείων, κάδοι, πινακίδες, σιντριβάνια, χώροι πρασίνου και
γενικά χώροι φύτευσης χλοοτάπητα-λουλουδιών-θάµνων-δέντρων,
καλάθια και λοιπά µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων
κ.λπ.)..
Στους παραβάτες, πέραν του προστίµου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές θα
προκύπτουν κάθε φορά.
17. 5. Περιπτώσεις επιβολής προστίµων που σχετίζονται µε κοινόχρηστους χώρους - δίκτυα
Περιγραφή παράβασης
Πρόστιµο
Α. Χρήση απορρυπαντικών κ.λπ. ουσιών, που δηµιουργούν
ρύπανση κατά την πλύση ιδιωτικών χώρων, αυλών, βεραντών,
50€
πυλωτών, οχηµάτων κ.λπ., και απόρριψη των απόνερων σε
κοινόχρηστους χώρους.
Β. Στάθµευση αυτοκινήτων σε οδούς όπου πρόκειται να
εκτελεσθούν εργασίες καθαρισµού, εφόσον
ο ∆ήµος έχει
ενηµερώσει τους οδηγούς των οχηµάτων µία ηµέρα νωρίτερα,
ώστε να υπάρχει χρόνος αποµάκρυνσης τους. Η παραπάνω
ενηµέρωση για την ηµέρα των εργασιών καθαρισµού θα γίνεται µε
100 €
ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είτε µε
τοποθέτηση ενηµερωτικών σηµειωµάτων στα µπροστινά τζάµια
των αυτοκινήτων από την προηγούµενη ηµέρα ή µε τοποθέτηση
ενηµερωτικών σηµειωµάτων επάνω σε ειδική ταινία από την αρχή
ως το τέλος της οδού που πρόκειται να καθαριστεί.
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Άρθρο 18: Περιπτώσεις επιβολής προστίµων που σχετίζονται µε ογκώδη απορρίµµατα
Περιγραφή παράβασης
Πρόστιµο
Α. Ρίψη και εναπόθεση ογκωδών απορριµµάτων σε ανοικτούς
ιδιόκτητους ή δηµόσιους χώρους, σε κοινόχρηστους χώρους, 500€
ρέµατα, ρυάκια κ.λπ.
Β. Ρίψη και εναπόθεση ογκωδών αντικειµένων στους κάδους
500€
απορριµµάτων.
Γ. Ρίψη και εναπόθεση µπαζών σε κοινόχρηστους χώρους.
Το
πενταπλάσιο
του
κόστους
µεταφοράς
(βλ. άρθρο 11.3)
Άρθρο 19: Περιπτώσεις επιβολής προστίµων που σχετίζονται µε οχήµατα
19.1. Οχήµατα σε κίνηση
Περιγραφή παράβασης
Α. Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων και οδών µε ορυκτέλαια που
προέρχονται από διαρροές κάθε είδους οχήµατος. Σε έκτακτες
περιπτώσεις, όπως διαρροή µετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των
οχηµάτων οφείλουν να ειδοποιούν αµέσως τις αρµόδιες κατά
περίπτωση Υπηρεσίες, ώστε να επιλαµβάνονται άµεσα προς πρόληψη
ατυχηµάτων ή κυκλοφοριακής έµφραξης. Στις περιπτώσεις αυτές δεν
επιβάλλονται πρόστιµα.
Β. ∆ιέλευση αγροτικών µηχανηµάτων, τρακτέρ, αλλά και κάθε άλλου
οχήµατος από τους ασφαλτοστρωµένους δρόµους του ∆ήµου χωρίς
προηγουµένως να λαµβάνονται από τους υπεύθυνους κατάλληλα
µέτρα για την αποτροπή της ρύπανσης του οδοστρώµατος µε λάσπες
και χώµατα που µεταβιβάζονται από τους τροχούς είτε απορρίπτονται
από τα παρελκόµενα εξαρτήµατα.
Γ. Ρύπανση µε οιασδήποτε µορφής υλικών και απορριµµάτων που
παράγονται κατά τη µεταφορά εµπορευµάτων από φορτηγά ή άλλα
οχήµατα.

Πρόστιµο

50 € x m 2 της περιοχής
που ρυπάνθηκε

50 € x m 2 της περιοχής
που ρυπάνθηκε

250 €

19.2 Εγκαταλειµµένα οχήµατα
Περιγραφή παράβασης
Πρόστιµο
Εγκατάλειψη οχήµατος ή µηχανήµατος επί του οδοστρώµατος ή σε άλλο
200 €
δηµόσιο ή δηµοτικό κοινόχρηστο χώρο.
Άρθρο 20: Περιπτώσεις επιβολής προστίµων που σχετίζονται µε ζώα συντροφιάς
Περιγραφή παράβασης
Πρόστιµο
Οι ιδιοκτήτες ή οι συνοδοί κατοικίδιων ζώων είναι υποχρεωµένοι να
καθαρίζουν άµεσα τα περιττώµατα και τις ακαθαρσίες των ζώων συντροφιάς
50 €
που συνοδεύουν όταν από αυτά ρυπαίνονται κοινόχρηστοι χώροι κατά τη
διάρκεια της βόλτας τους. (Ν. 4039/2012).
Άρθρο 21: Περιπτώσεις επιβολής προστίµων που σχετίζονται µε αδρανή υλικά
21.1 Αδρανή υλικά από οικοδοµικές εργασίες
Περιγραφή παράβασης
Α. Εναπόθεση υλικών σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς κατάλληλη
συσκευασία (χύδην) και χωρίς τη λήψη των απαιτούµενων προστατευτικών
µέτρων (κάλυψη µε λαµαρίνες, νάιλον κ.λπ.) και πληµµελής καθαρισµός
κοινοχρήστου χώρου.
Β. Ρίψη µπαζών στους κάδους απορριµµάτων.
Γ. Εγκατάλειψη αντικειµένων ή µπαζών από επαγγελµατικά αυτοκίνητα
εργολάβων ή µεταφορικών εταιριών σε δρόµους ή άλλους κοινόχρηστους
χώρους. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιµο είναι πενταπλάσιο του
αρχικά επιβληθέντος.

Πρόστιµο
150 €
500 €
1.000 €
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21.2 ∆ιαχείριση και τελική διάθεση αµιάντου
Περιγραφή παράβασης

Πρόστιµο

Α. Αµέλεια καθαρισµού του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος
χώρου από υπολείµµατα αµιάντου που προέρχονται από εργασίες 700 €
αφαίρεσής του ή µετά τον τερµατισµό έργων κατεδάφισης
Β. Ανεξέλεγκτη διάθεση µπαζών και υλικών που προέρχονται από
εργασίες αφαίρεσης, κατεδάφισης, επισκευών και συντήρησης 3.000 €
αµιαντούχων υλικών.
Πέραν των ανωτέρω προστίµων ο παραβάτης υποχρεούται στην αποµάκρυνση και την ασφαλή
µεταφορά και διάθεση των αµιαντούχων υλικών, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
Άρθρο 22: Περιπτώσεις επιβολής προστίµων που σχετίζονται µε τα κηπευτικά – φυτικά υπολείµµατα
Περιγραφή παράβασης
Πρόστιµο
Α. Απόρριψη υπόλοιπων κοπής δέντρων, θάµνων, κλαδιών, φύλλων,
ξερών ανθέων και γκαζόν σε κοινόχρηστους χώρους (π.χ. πεζοδρόµιο)
100 €
χωρίς συσκευασία. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής
ή ανάλογα µε τον όγκο και την έκταση της κατάληψης.
Β. Ανεξέλεγκτη ρίψη υπόλοιπων χώµατος και κοπροχώµατος από
κηπευτικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους. Το πρόστιµο
200 €
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

Άρθρο 23: Περιπτώσεις επιβολής προστίµων που σχετίζονται µε υπαίθριες εκδηλώσεις
Περιγραφή παράβασης
Πρόστιµο
Πληµµελής φροντίδα καθαριότητας των χώρων που παραχωρούνται για 350 €
την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων.
Άρθρο 24 : Περιπτώσεις επιβολής προστίµων που σχετίζονται µε αφισοκόλληση – διαφήµιση
Περιγραφή παράβασης
Πρόστιµο
Α. Αναγραφή λέξεων ή φράσεων, απεικόνιση παραστάσεων ή µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο ρύπανση των προσόψεων δηµοσίων κτιρίων,
µνηµείων, αγαλµάτων, αρχαιολογικών χώρων και γενικότερα κάθε
500 €
επιφάνειας σε δηµόσιο χώρο. Ρύπανση κάθε χώρου ή αρχιτεκτονικού
στοιχείου που προστατεύεται από την κείµενη νοµοθεσία για το φυσικό του
κάλλος (π.χ. χώροι πρασίνου), ή την ιστορική του αξία.
Β. Εγκατάλειψη υπολειµµάτων διαφηµιστικών πινακίδων και
300 €
γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους (κόλλες, σχισµένες αφίσες κ.λπ)
Άρθρο 25: Περιπτώσεις επιβολής προστίµων που σχετίζονται µε την ανακύκλωση
Περιγραφή παράβασης
Α. Ρίψη οργανικών και λοιπών µη ανακυκλώσιµων απορριµµάτων
συσκευασίας εντός των µπλε κάδων ανακύκλωσης.
Β. Τοποθέτηση στους µπλε κάδους µεγάλων ποσοτήτων συσκευασιών από
δραστηριότητες
υγειονοµικού
ενδιαφέροντας,
πριν
καθαριστούν
προηγουµένως από τυχόν υπολείµµατα.
Γ. Αναµόχλευση και υφαρπαγή των υλικών µέσα από τους κάδους.
∆. Τοποθέτηση πάσης φύσεως απορριµµάτων συσκευασίας (χαρτοκιβώτια,
ξυλοκιβώτια κ.λπ.) στους κάδους, χωρίς να έχει πρώτα ελαχιστοποιηθεί ο
όγκος τους µε πίεση, µε περίδεση, κ.λπ.
Ε. Ρίψη σε κοινούς κάδους ή µπλε κάδους ανακύκλωσης αποβλήτων για τα
οποία προβλέπεται εναλλακτική διαχείριση σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, όπως ελαστικά, χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές

Πρόστιµο
100 €
150 €
100 €
80 €

300 €
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στήλες και συσσωρευτές, κ.λπ. και για τα οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα
εναλλακτικής τους διαχείρισης.

Άρθρο 26: Περιπτώσεις επιβολής προστίµων που σχετίζονται µε εµπορικά καταστήµατα – περίπτερα - συνεργεία
– βιοτεχνίες
Περιγραφή παράβασης
Πρόστιµο
Α. ∆ιατήρηση ακάθαρτων µέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων
(κάδους, συµπιεστές, καλάθια, κ.τ.λ.) τα οποία βρίσκονται σε
κοινόχρηστους χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να 50 €
προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς
αποβλήτων, από ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Β. Απορρίµµατα που παράγονται κατά τη φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων,
πρέπει να περισυλλέγονται αµέσως από τους υπευθύνους (µεταφορέας και
υπεύθυνος του καταστήµατος ή της επιχείρησης) µετά το τέλος κάθε 150 €
διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση επιβάλλεται
πρόστιµο.
Άρθρο 27: Περιπτώσεις επιβολής προστίµων που σχετίζονται µε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
Περιγραφή παράβασης
Πρόστιµο
Α. Ρίψη µικρών απορριµµάτων στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε
κοινόχρηστους γενικά χώρους, καθώς επίσης και στους κοινόχρηστους 50 €
χώρους που νοµίµως κατέχουν για χρήση.
Β. Τα κάθε είδους καταστήµατα «υγειονοµικού ενδιαφέροντος», οφείλουν
να συσκευάζουν σε καλά κλεισµένους ειδικούς σάκους απορριµµάτων, αφού
πρώτα στραγγιστούν επιµελώς τα ευπαθή και δύσοσµα απόβλητα (ψάρια,
υπολείµµατα τροφών κ.τ.λ.). Οι σακούλες τοποθετούνται στα µέσα
150 €
µηχανικής αποκοµιδής σε µικρό χρονικό διάστηµα πριν από την
προγραµµατισµένη αποκοµιδή, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των
υπολειµµάτων τροφών δεν ξεπερνά υπέρµετρα αυτόν που ισχύει αντίστοιχα
για τις οικιακές χρήσεις. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο.
Γ. Εναπόθεση απορριµµάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα
άλλα µέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων
αλλοιώνονται εύκολα. Σε περιπτώσεις υποτροπής το πρόστιµο διπλασιάζεται 200€
και σε περιπτώσεις συνεχών υποτροπών εξετάζεται η αφαίρεση της άδειας
χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
∆. Απόρριψη τους στους κάδους συσκευασιών από φελιζόλ. Οι συσκευασίες
αυτές επιστρέφονται στον προµηθευτή, ο οποίος έχει την υποχρέωση να τα 50 €
διαχειριστεί ο ίδιος.
Ε. Απορρίµµατα που παράγονται κατά τη φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων,
πρέπει να περισυλλέγονται αµέσως από τους υπευθύνους (µεταφορέας και
υπεύθυνος του καταστήµατος ή της επιχείρησης) µετά το τέλος κάθε 150 €
διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση επιβάλλεται
πρόστιµο
Άρθρο 28: Περιπτώσεις επιβολής προστίµων που σχετίζονται µε καταστήµατα εµπορίας ζωικών προϊόντων
Περιγραφή παράβασης
Πρόστιµο
Α. Ανεξέλεγκτη εναπόθεση ζωικών αποβλήτων µέσα στους κάδους των
500 €
οικιακών απορριµµάτων και στο περιβάλλον.
Β. Απόρριψη φελιζόλ από καταστήµατα εµπορίας ζωικών προϊόντων σε
κάδους αποκοµιδής ή ανακύκλωσης ασχέτως της απορριπτόµενης 200 €
ποσότητας.
Γ. Απορρίµµατα που παράγονται κατά τη φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων,
πρέπει να περισυλλέγονται αµέσως από τους υπευθύνους (µεταφορέας και
150 €
υπεύθυνος του καταστήµατος ή της επιχείρησης) µετά το τέλος κάθε
διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση επιβάλλεται
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πρόστιµο
Άρθρο 29: Λαϊκές αγορές και υπαίθριο εµπόριο
29.1 Λαϊκές αγορές
Περιγραφή παράβασης
Πρόστιµο
Α. Χύδην απόρριψη υποπροϊόντων (φρούτων, αλιευµάτων κ.λπ.).
100 €
Β. Παρακώλυση της εκκίνησης καθαρισµού του χώρου (από τις
50 €
Υπηρεσίες του ∆ήµου Θέρµης)

29.2 Υπαίθριο εµπόριο (µικροπωλητές-καντίνες κ.λπ.)
Περιγραφή παράβασης
Πρόστιµο
Α. Ρίψη στο οδόστρωµα, το πεζοδρόµιο ή σε κοινόχρηστους χώρους,
50 €
υπολειµµάτων προϊόντων, άδειων συσκευασιών, περιτυλιγµάτων, κ.τ.λ.
Β. Παρακώλυση καθαρισµού του χώρου από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου
50 €
Θέρµης λόγω ύπαρξης κατασκευών (πάγκοι, κ.λπ.)
Άρθρο 30: Υγειονοµικές µονάδες (κλινικές, νοσοκοµεία, εξεταστικά κέντρα, κ.α.)
Περιγραφή παράβασης
Πρόστιµο
Μη σωστός διαχωρισµός των απορριµµάτων (ύπαρξη Αστικών Στερεών
Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων). Πέρα από το σχετικό πρόστιµο η
∆ιεύθυνση Τµήµα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης δύναται να διακόψει, 1000 €
προσωρινά ή οριστικά, την αποκοµιδή των ως άνω απορριµµάτων της
υγειονοµικής µονάδας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Άρθρο 31: Προγράµµατα επιµόρφωσης – ευαισθητοποίησης. Εθελοντισµός
Η ενηµέρωση, η επιµόρφωση και η εκπαίδευση των πολιτών σε θέµατα περιβαλλοντικής αγωγής είναι
ιδιαίτερα σηµαντική στη συνολική προσπάθεια ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης. Οι πολίτες
αποτελούν τον κύριο παράγοντα επιτυχίας κάθε πολιτικής που έχει ως στόχο την αλλαγή στην
ποιότητα ζωής των κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό:
Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σε συνεργασία µε την ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, το
Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης του ∆ήµου Θέρµης καθώς και µε άλλους φορείς και Υπηρεσίες, µπορεί
να αναλάβει τον σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης και ηµερίδων. Οι
δραστηριότητες αυτές είναι δυνατό να απευθύνονται προς τους εργαζοµένους των υπηρεσιών, τον
µαθητικό πληθυσµό καθώς και γενικά σε όλους τους πολίτες του ∆ήµου. Όλες οι µαθησιακές
δραστηριότητες που οργανώνει η Υπηρεσία υλοποιούνται εντός των σχολικών κτηρίων ή των κτηρίων
του ∆ήµου και άλλων Υπηρεσιών ή υπό τη µορφή δράσεων σε κατάλληλους διαµορφωµένους χώρους
µε τη συνεργασία δηµόσιων ή και ιδιωτικών φορέων που συνεργάζονται µε τον ∆ήµο.
Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης προωθεί προγράµµατα ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης
και ενεργοποίησης των πολιτών σχετικά µε την ανακύκλωση. Στο πλαίσιο αυτό εισηγείται στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο τη θέσπιση κινήτρων και επιβραβεύσεων µε στόχο την επιτυχία των
προγραµµάτων αυτών.
Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης καλλιεργεί την εθελοντική συνείδηση και προωθεί την
εθελοντική προσφορά για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό ενισχύει την
προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος τόσο µε την οργάνωση αυτόνοµων εθελοντικών δράσεων
όσο και συντονίζοντας κοινές πρωτοβουλίες µε τις τοπικές κοινωνίες και τις εθελοντικές οργανώσεις
που δραστηριοποιούνται στον ∆ήµο Θέρµης.
Άρθρο 32: Ενηµέρωση Εφαρµογής Κανονισµού.
Η Υπηρεσία καθαριότητας και ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος, εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους, υποβάλλουν
σχετική έκθεση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο) µε την οποία ενηµερώνουν για την
εφαρµογή του Κανονισµού Καθαριότητας κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους. Επιπλέον, όποτε κρίνεται
επιβεβληµένο ενηµερώνουν τους πολίτες, σχετικά µε τον παρόντα κανονισµό, µέσω ειδικής έκδοσης.
Άρθρο 33: Στοιχεία επικοινωνίας µε τις Υπηρεσίες του ∆ήµου
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Ιστοσελίδα επικοινωνίας
Ταχυδροµική διεύθυνση οργανικών µονάδων
καθαριότητας & ανακύκλωσης
Fax
Τηλέφωνο ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Τηλέφωνο ∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών
Τηλέφωνο ∆ηµοτικής Ενότητας Μίκρας

https://smartcity.thermi.gov.gr
2ο χλµ. Θέρµης-Τριαδίου (Στάση Σπίθα)
Τ.Κ. 57001
0030 2310 478 046
0030 2310 478 014
0030 2310 467 110
0030 2392 330 200

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Κατηγορία

Κόστος εργασιών που επιβάλλεται από την ∆ήµο
στους υπόχρεους του κανονισµού

1η

0,50 € ανά τετραγωνικό µέτρο: (συν έξοδα
καθαρισµού βάσει αρ.94 παρ.26 Ν.3852/10)
1 € ανά τετραγωνικό µέτρο: (συν έξοδα
καθαρισµού βάσει αρ.94 παρ.26 Ν.3852/10)
1,50 € ανά τετραγωνικό µέτρο: (συν έξοδα
καθαρισµού βάσει αρ.94 παρ.26 Ν.3852/10)

2η
3η
4η

Καθαρισµός οικοπέδου µε θαµνώδη, ποώδη
και ξυλώδη βλάστηση.
Καθαρισµός οικοπέδου µε θαµνώδη, ποώδη,
ξυλώδη βλάστηση και αρκετά δένδρα.
Καθαρισµός οικοπέδου µε θαµνώδη και
ποώδη βλάστηση, αρκετά δένδρα και
ερειπωµένα κτίσµατα.
Καθαρισµός οικοπέδου µε θαµνώδη, ποώδη ,
ξυλώδη βλάστηση, δένδρα και ερειπωµένα
κτίσµατα – κατασκευές που εγκυµονούν
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

3 € ανά τετραγωνικό µέτρο: (συν έξοδα
καθαρισµού βάσει αρ.94 παρ.26 Ν.3852/10)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το σύνολο της ελληνικής νοµοθεσίας, που αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων και αξιοποιήθηκε
για την σύνταξη του παρόντος κανονισµού είναι δυνατό να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα . Στη σελίδα
αυτή υπάρχει χρονολογική ταξινόµηση των νοµοθετηµάτων και παραποµπή στο αντίστοιχο Φ.Ε.Κ.
Β. Συγκροτεί Τριµελής Επιτροπή Ενστάσεων, αποτελούµενη από τους:
1. Τον κ. Χρυσοχόου Παύλο, Αντιδήµαρχο ως Πρόεδρο µε αναπληρωτή τον ∆ηµοτικό
Σύµβουλο κ.Σαραφιανό Χρήστο
2. Την κ. Νασιοπούλου Χριστένα, ΤΕ Μηχ/κων ∆οµικών Έργων, Προϊσταµένη ∆/νσης
ανακύκλωσης και καθαριότητας µε αναπληρώτρια την κ. Κλαδούρη Ευαγγελία, ΠΕ
Πολ. Μηχ/κων, Προϊσταµένη τµ. αποκ/δης απορ/των και ανακύκλωσης υλικών.
3. Τον κ. Πουλόπουλο Απόστολο ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κων, Υπάλληλο Τµ. Αποκοµιδής
Απορ/των & Τµ. ∆ιαχείρησης συντήρησης οχηµάτων µε αναπληρωτή του τον
Χουζανά Ευστάθιο ∆Ε Οδηγών , Οδηγό Απορριµµατοφόρου .
Ο ∆.Σ. κ. Καρκατζούνης Θεοφάνης και ο ∆.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
τοποθετήθηκαν µε Λευκό και ο ∆.Σ. κ. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος , καταψήφισε το σχέδιο του
κανονισµού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 148/2016.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

