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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
   ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 24/15.12.2016 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Αριθµός Απόφασης 450/2016 
 
Θέµα 1ο Η.∆.: «Έκδοση κανονισµού καθαριότητας του ∆ήµου Κορινθίων»  
 
Στην Κόρινθο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 15η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδος 
Πέµπτη και ώρα 18:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε το Ν. 3852/2010 άρθρο 
67, ύστερα από την υπ' αριθµ. 50677/09-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, 
που επιδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συµβούλων χωριστά  καθώς και στο 
∆ήµαρχο Αλέξανδρο Πνευµατικό, ο οποίος  ήταν παρών.  
∆ιαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν 
παρόντα είκοσι τρία  (23) µέλη, δηλαδή:  
 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ                          ΑΠΟΝΤΑ 

1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος 
2. Καµπούρης Χαράλαµπος – Αντιδήµαρχος,  
3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήµαρχος 
4. Ζήµος Κωνσταντίνος – Αντιδήµαρχος  
5. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήµαρχος 
6. Φαρµάκης Γεώργιος 
7. Σταυρέλης Νικόλαος 
8. Ντιγκιρλάκης Χαράλαµπος, 
9. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να 
10. Παρτσινέβελος Κων/νος  
11. Μουρούτσος Γεώργιος - Αντιδήµαρχος 
12. Βλάσσης ∆ηµήτριος  
13. Λαµπρινός Παναγιώτης,  
14. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήµαρχος,  
15.  Νανόπουλος Βασίλειος  
16. Γκουργιώτης Αλέξανδρος,(αποχώρησε στο τέλος του 8ου Η∆Θ)          
17. Καραµαλίκη Μαρία (Έρρικα)  
18. Κουτσογκίλας Θεµιστοκλής,(αποχώρησε στο µέσον του 5ου  ΕΗ∆Θ)  
19. Καρασάββας Ιωάννης 
20. Σούκουλης  Ανδρέας, (αποχώρησε στο µέσον του 5ου ΕΗ∆Θ)  
21. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης 
22. ∆ηµητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραµµατέας,  (αποχώρησε 

στο τέλος του 8ου  Η∆Θ)   
23. Πιέτρης Τιµολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗ∆Θ) 
 

1. Μελέτης Χρήστος   
2. Παππάς Αντώνιος 
3. Οικονόµου Γεώργιος 
4. ∆ράκος Παναγιώτης–Αντιδήµαρχος, (προσήλθε στο  

5. τέλος του 4ου ΕΗ∆Θ) 
6. Μπάκουλης  ∆ηµήτριος, (προσήλθε στην αρχή του 5ου ΕΗ∆Θ) 
7. Κοντογιώργος Αναστάσιος 
8. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος 
9. Πανταζής Βασίλειος,(προσήλθε στο µέσον του 5ου ΕΗ∆Θ και 

αποχώρησε πριν την ψήφιση του ιδίου θέµατος) 
10. Κορδώσης Χρήστος,(προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗ∆Θ  

και αποχώρησε στο µέσον του 5ου ΕΗ∆Θ)        
11. ∆ηµητρόπουλος Κωνσταντίνος 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συµβουλίων, που κλήθηκαν µε την ανωτέρω πρόσκληση.   
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βορτελίνος  Σπυρίδων – ∆.Κ. Κορίνθου 
2. Γκούµας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου   
3. Καλλιµάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου 
4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου 
5. Κουλούκης Χαράλαµπος – ∆.Κ.  Λεχαίου 
6. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου 
7. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη 
 
 
 
 
 
 

1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου 
2. Βλάσσης Αλέξανδρος - ∆.Κ.  Εξαµιλίων  
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – ∆.Κ. Άσσου 
4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου 
5. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου 
6. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας 
7. Κούτρας  Παναγιώτης – ∆.Κ. Σοφικού 
8. Κυριαζής  Αναστάσιος  - ∆.Κ. Γαλατακίου 
9. Μαρινός Αναστάσιος – ∆.Κ. Αθικίων 
10. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά 
11. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας 
12. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολοµού 
13. Μπίτζιος ∆ηµήτριος – Τ.Κ. Χιλιοµοδίου 
14. Παπαϊωάννου Κων/νος – ∆.Κ. Αρχαίας Κορίνθου 
15. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου  
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα. 

 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εισηγούµενος το 1ο 
θέµα της ηµερήσιας «Έκδοση κανονισµού καθαριότητας του ∆ήµου Κορινθίων» ενηµέρωσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ότι  ο ∆ήµος Κορινθίων σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ν. 3463/2006 και το Σύνταγµα της Χώρας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση 
των τοπικών υποθέσεων µέσω των προσφερόµενων υπηρεσιών στον τοµέα καθαριότητας και περιβάλλοντος και  συνέταξε 
σχέδιο κανονισµού Καθαριότητας, το οποίο σας επιδόθηκε µε την πρόσκληση και επιδιώκει:  

• Την καθαριότητα του ∆ήµου. 

• Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

• Τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. 

• Την προστασία των κατοίκων από κάθε είδους ρύπανση. 

• Την αποτροπή των ενεργειών που βλάπτουν το φυσικό περιβάλλον. 

• Την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας του ∆ήµου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

• Την αναβάθµιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. 

• Την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εµπορικών περιοχών. 

• Την προώθηση εναλλακτικών µορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων µε µεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

• Τη διατήρηση του δηµόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών. 

• Την ενίσχυση νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων. 

• Τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

• Την ενηµέρωση και ενεργό συµµετοχή των δηµοτών. 
 

Ο Κανονισµός και η πολιτική συνεργασίας του ∆ήµου µε τους δηµότες, τους κατοίκους και τους εν γένει χρήστες των υπηρεσιών 
καθαριότητας, διέπεται από τις εξής βασικές αρχές: 
� Το φυσικό περιβάλλον είναι µέγιστο αγαθό, που χρήζει συνεχούς φροντίδας και προστατεύεται από την κείµενη νοµοθεσία και 

τον παρόντα κανονισµό. 
� Η ποιότητα ζωής, η δηµόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων του ∆ήµου, η προστασία των πολιτών από τις 

συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν δικαίωµα των πολιτών και υποχρέωση της Κεντρικής ∆ιοίκησης και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

� Η κάθε είδους ρύπανση της ατµόσφαιρας αποτελεί παράγοντα που απειλεί τη δηµόσια υγεία, υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής 
των πολιτών, τη διατήρηση των µνηµείων και του φυσικού κάλους. 

� Η παραγωγή αποβλήτων αποτελεί µορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγµατική ή εν δυνάµει σπατάλη φυσικών πόρων, που 
πρέπει µε κάθε µέσο να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. 

� Η πρόληψη και η µείωση παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική µείωση), καθώς και η µείωση της περιεκτικότητας σε επικίνδυνες 
ουσίες (ποιοτική βελτίωση), µπορούν να συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών 
δηµόσιας υγιεινής. 

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

� Οι εναλλακτικές και περιβαλλοντικά ορθολογικές µέθοδοι διαχείρισης των απορριµµάτων συµβάλλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος. 
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� Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές. Οι πολίτες και οι κάθε είδους χρήστες των υπηρεσιών συµµετέχουν µε 

αντικειµενικά κριτήρια, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. 

� Η λήψη µέτρων από τους παραγωγούς των προϊόντων, καθώς και από τις βιοµηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους εµπόρους τόσο 

για την πρόληψη, όσο και για την παραγωγή, χρήση και διάθεση συσκευασιών πρόσφορων για ανάκτηση ή 

επαναχρησιµοποίηση. 

� Η ενεργός συµµετοχή των δηµοτών, κατοίκων και επισκεπτών του ∆ήµου στα προγράµµατα ανακύκλωσης και εθελοντισµού και 

η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού. 

� Οι ζηµιές προς το περιβάλλον πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα. 

� Ο ρυπαίνων τιµωρείται µε διοικητικές και οικονοµικές κυρώσεις. 

Στόχος και επιδίωξη του παρόντος Κανονισµού είναι: 
�� Η µεγιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ώστε να µειωθεί κατά το δυνατόν η σπατάλη 

φυσικών πόρων, να µειωθεί το κόστος διαχείρισης και να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος συλλογής, 

αποκοµιδής και µεταφοράς αυτών. 

�� Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερόµενων υπηρεσιών στους κατοίκους, τους επισκέπτες και τους 

επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου καθώς και η αναβάθµιση των εργασιακών συνθηκών 

των εργαζοµένων. 

 Ειδικότερα µε την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την ανανέωση των κάθε είδους µέσων και την ενίσχυση του εξοπλισµού, την 
καθιέρωση τακτικής επικοινωνίας και ενηµέρωσης των πολιτών και την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού 
επιδιώκεται: 
� Η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας του ∆ήµου. 
� Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών επιπτώσεων από την κάθε είδους ρύπανση. 
� Η προστασία της δηµόσιας υγείας και των συνθηκών υγιεινής, καθώς και η διασφάλιση της προστασίας πολιτών και 

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

� Ο περιορισµός της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των υλικών που µπορούν να ανακυκλωθούν. 
�  Η µείωση της οικονοµικής επιβάρυνσης των πολιτών, µε τον περιορισµό των δαπανών αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων, 

ειδικών απορριµµάτων και άλλων κατηγοριών αποβλήτων, τα οποία δεν εντάσσονται στα οικιακά απορρίµµατα και δεν 
εµπίπτουν στις υποχρεώσεις του ∆ήµου. 

� Η ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής των πολιτών µε την παροχή κινήτρων, την ενηµέρωση και την κατάρτιση. 
� Η παροχή στοιχείων στη ∆ιοίκηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθολογική κατανοµή των οικονοµικών βαρών µε αντικειµενικά 

κριτήρια. 
�  Η ευταξία και η αποτελεσµατική τήρηση των νόµων και των κανονιστικών διατάξεων. 

 
Αντικείµενο της κανονιστικής είναι:  
α.Η ρύθµιση των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων των δηµοτών και του ∆ήµου, που αφορούν  την τήρηση της καθαριότητας και 
την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. 
β.Η ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκοµιδή, ανακύκλωση, διάθεση 
κ.α.)  
γ. Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών σε θέµατα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος µέσα από τη 
σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση. 
δ. Η προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, της αισθητικής της πόλης, των χωριών και των οικισµών και γενικά τη 
λήψη όλων των προληπτικών µέτρων γι' αυτούς τους σκοπούς. 
ε. Η ενηµέρωση και συµµόρφωση του κοινού µε τις σχετικές δηµοτικές διατάξεις, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
πόλη και τις Τοπικές Κοινότητες. 
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των µελών του Συµβουλίου τα εξής: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2007, σύµφωνα µε τις οποίες οι δηµοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της 
αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας κανονιστικές αποφάσεις.  

• Τις διατάξεις της παραγράφου 1 Β (ν) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, σύµφωνα µε τις οποίες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ∆ΚΚ. 

• Την αριθµ. 9/54/2016 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, µε την οποία εισηγείται στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο το σχέδιο Κανονισµού Καθαριότητας  ∆ήµου Κορινθίων. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη του τ’ ανωτέρω  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Καταρτίζει τον Κανονισµό Καθαριότητας του ∆ήµου Κορινθίων, του οποίου ολόκληρο το  περιεχόµενο  κατά άρθρο έχει ως εξής: 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Σελ.2 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Σελ.4 
Άρθρο 1: Αντικείµενο του Κανονισµού Σελ.4 
Άρθρο 2: Εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού Σελ.4 
Άρθρο 3: Προσδιορισµός και ταξινόµηση αποβλήτων Σελ.5 
Άρθρο 4: Χώροι παραγωγής αποβλήτων και υπεύθυνοι τήρησης των δια- 
Τάξεων Σελ.7 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Σελ.9 
Άρθρο 5: Υποχρεώσεις του ∆ήµου Σελ.9 
Άρθρο 6: Εξαιρέσεις των υποχρεώσεων του ∆ήµου Σελ.10 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Σελ.12 
Άρθρο 7: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά µη ογκώδη αστικά 
Απόβλητα Σελ.12 
Άρθρο 8: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη αστικά απόβλητα Σελ.13 
Άρθρο 9: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ειδικά απόβλητα Σελ.14 
Άρθρο 10: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα τοξικά - επικίνδυνα απόβλητα Σελ.17 
Άρθρο 11: Υποχρεώσεις υπευθύνων για την ανακύκλωση αποβλήτων Σελ.18 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σελ.22 
Άρθρο 12: Υποχρεώσεις πεζών - οδηγών και ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων Σελ.22 
Άρθρο 13: Ρύπανση από διαφηµίσεις Σελ.22 
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Άρθρο 1: Αντικείµενο του Κανονισµού 

Ο παρόν Κανονισµός έχει το εξής αντικείµενο: 
α) Τη ρύθµιση των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων των δηµοτών και του ∆ήµου, που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας και 
την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. 
β) Την ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων – στερεών αποβλήτων (διαλογή στην πηγή, συσκευασία, συλλογή, αποκοµιδή, 
επεξεργασία, ανακύκλωση, διάθεση) 
γ) Την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών σε θέµατα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος µέσα από 
τη σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση. 
δ) Την προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, της αισθητικής της πόλης, των χωριών και των οικισµών και γενικά 
τη λήψη όλων των προληπτικών µέτρων γι' αυτούς τους σκοπούς. 
ε) Την ενηµέρωση και συµµόρφωση του κοινού µε τις σχετικές δηµοτικές διατάξεις, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
πόλη και τις Τοπικές Κοινότητες. 
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού δεν θίγουν, δεν υποκαθιστούν, και δεν αντικαθιστούν τις ισχύουσες διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή. Απεναντίας, εναρµονίζονται πλήρως µε τις διατάξεις αυτές και 
επιπλέον εξειδικεύουν τον τρόπο και τα µέσα εφαρµογής τους στο ∆ήµο Κορινθίων. 
 

Άρθρο 2: Εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού 
Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού ανήκει στη ∆ηµοτική Αρχή και στις εµπλεκόµενες, καθ' 
ύλη και περίπτωση, Υπηρεσίες του ∆ήµου (∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδοµίας, ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών). 
Η εφαρµογή του Κανονισµού Καθαριότητας αποτελεί υποχρέωση όλων των εµπλεκόµενων µερών (αιρετά όργανα διοίκησης, 
υπάλληλοι του ∆ήµου, πολίτες) και δεν επιτρέπεται καµία τροποποίηση ή παρέκκλιση χωρίς προηγούµενη απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 4 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), στην αρµοδιότητα των ∆ήµων ανήκει ο 
έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα. Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του 
παρόντος κανονισµού ανήκει στην Υπηρεσία Καθαριότητας. (Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισµού αναφέρεται ως Υπηρεσία 
Καθαριότητας η αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα επιπέδου Τµήµατος ή ∆ιεύθυνσης, µε όποια ονοµασία έχει, σύµφωνα µε τον 
εκάστοτε ισχύοντα οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου). Αρµόδια υπηρεσία για την διαπίστωση των παραβάσεων, την 
επιβολή των προβλεπόµενων χρηµατικών προστίµων ή άλλων διοικητικών µέτρων και κυρώσεων και την υποβολή µηνύσεων σε 
βάρος των παραβατών είναι η Υπηρεσία Καθαριότητας µέσω των αρµοδίων υπαλλήλων της (προϊστάµενοι, επόπτες 
καθαριότητας, κλπ). Αρµόδιο για την εφαρµογή του Κανονισµού είναι επίσης και οποιοδήποτε άλλο, κατά νόµο αρµόδιο και 
εντεταλµένο όργανο (π.χ. υγειονοµικές, αστυνοµικές αρχές). 
Σε κάθε περίπτωση ο ∆ήµαρχος µπορεί, µε αποφάσεις του, να αναθέτει σε δηµοτικούς υπαλλήλους την εφαρµογή µέρους ή του 
συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων. 
Η γενική εποπτεία ανήκει στον ∆ήµαρχο και τον επί της καθαριότητας αρµόδιο Αντιδήµαρχο. 
 

Άρθρο 3: Προσδιορισµός και ταξινόµηση αποβλήτων 
Ως απορρίµµατα – στερεά απόβλητα στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισµού νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείµενα, που 
προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους. 
Παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικά χώρους αστικού περιβάλλοντος και είναι 
εγκαταλειµµένα. 
Τα στερεά απόβλητα περιλαµβάνονται αναλυτικά στα παραρτήµατα ΙΑ και ΙΒ του άρθρου 17 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β' 
1909/2003), "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης". 
Εξαιρούνται τα χαρακτηριζόµενα ως εν δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε την 2001/118/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Ως δηµοτικά (αστικά) απόβλητα νοούνται τα απόβλητα των κατοικιών, του οδοκαθαρισµού ή άλλα απόβλητα που µπορούν από 
τη φύση τους, το είδος τους, την εν γένει χρήση τους ή τη σύνθεσή τους να εξοµοιωθούν µε τα οικιακά (κεφάλαιο 20, παράρτηµα 
ΙΒ, άρθρο 17 της ΚΥΑ 50910/2727/2003) . 
Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισµού τα απόβλητα χαρακτηρίζονται ως δηµοτικά (αστικά), ειδικά, τοξικά – επικίνδυνα και 
ανακυκλώσιµα. 
 
1. ∆ηµοτικά (αστικά) απόβλητα 

1. Εσωτερικά µη ογκώδη απορρίµµατα προερχόµενα από οικίες, καταστήµατα, γραφεία, βιοµηχανικούς, βιοτεχνικούς 
και επαγγελµατικούς χώρους, νοσοκοµεία, ιδρύµατα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους στους 
οποίους εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες. 

2. Εξωτερικά απορρίµµατα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, 
ακάλυπτα οικόπεδα κ.λπ. 

3. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα κ.λπ.). 
4. Επικίνδυνα οικιακά απόβλητα (σε µικρές ποσότητες), όπως µπαταρίες, φάρµακα, κλπ 
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5. Ογκώδη αστικά απορρίµµατα (έπιπλα, στρώµατα, ογκώδεις συσκευασίες κ.λπ.). 
 

2. Ειδικά απόβλητα 
1. 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, λαϊκών αγορών, ιχθυοπωλείων, κρεοπωλείων, σφαγείων και παρεµφερών 
µονάδων κοπής κρέατος, κ.α.) που δεν προσοµοιάζουν µε τα αστικά απορρίµµατα, λόγω όγκου, ποσότητας, δυνατότητας 
µεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (π.χ. µέταλλα, ξύλο, πριονίδι, χαρτί, πλαστικά, υφάσµατα, χρώµατα, κόλες, ρητίνες, 
σάπια φρούτα και υπολείµµατα τροφών, ζωικά υποπροϊόντα από τη δραστηριότητα µονάδων κατεργασίας κρέατος, 
κλπ). 

2. Ιατρικά απόβλητα υγειονοµικών µονάδων (νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων γενικά), εκτός εκείνων που προέρχονται από 
αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολογοανατοµικά – µικροβιολογικά – αιµατολογικά εργαστήρια, από 
τµήµατα λοιµωδών νόσων κ.λ.π., τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους και η διαχείριση 
των οποίων ρυθµίζεται όπως επιτάσσει η ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β΄/1-10-2003): ¨Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες¨. 

3. Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδοµικές εργασίες, γνωστά και ως 
Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). 

4. Αυτοκίνητα, οχήµατα, σκάφη και µηχανήµατα γενικώς, καθώς και µέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειµµένα κατά τις 
κείµενες διατάξεις.  

5. Απόβλητα τα οποία δεν είναι δυνατό να µεταφερθούν µε τις συνήθεις µεθόδους και οχήµατα, όπως π.χ. χρησιµοποιηµένα 
ελαστικά οχηµάτων, χρησιµοποιηµένες µπαταρίες (συσσωρευτές) αυτοκινήτων –βιοµηχανίας, κελύφη µελανιών 
εκτυπωτών, χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια και λιπαντικά έλαια, καθώς και οι συσκευασίες τους, χρησιµοποιηµένα 
τηγανέλαια, κ.α. ανάλογα απορρίµµατα. 

6. Απορρίµµατα και υπόλοιπα καθαρισµού χώρων νεκροταφείων. 
 

3. Τοξικά – επικίνδυνα απόβλητα 
Περιλαµβάνουν όλα τα απορρίµµατα που περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά 
φάρµακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά υλικά κ.λπ.), όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006, "Μέτρα, όροι και 
περιορισµοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «Για τα 
επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991", η συλλογή, αποκοµιδή και τελική διάθεση των οποίων γίνεται 
µε τρόπους, µεθόδους και µεταφορικά µέσα διάφορα από τα συνήθη και µόνο όπως η κείµενη νοµοθεσία ορίζει. 
 

4. Ανακυκλώσιµα υλικά 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα προς απόρριψη υλικά τα οποία µε την κατάλληλη επεξεργασία µετατρέπονται εκ νέου σε 
προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε για να εξυπηρετήσουν τον αρχικό τους σκοπό, είτε άλλους σκοπούς. Η 
επεξεργασία αυτή µπορεί να γίνεται είτε σε κεντρική µονάδα διαχωρισµού των υλικών, είτε στην πηγή παραγωγής τους µέσω 
εφαρµογής προγραµµάτων διαλογής στην πηγή. Αυτά τα υλικά µπορεί να είναι: 

1. Γυάλινες συσκευασίες από νερό, αλκοολούχα ποτά, χυµούς, αναψυκτικά, βαζάκια τροφίµων κ.λπ. 

2. Χάρτινες συσκευασίες από δηµητριακά, πίτσες, µπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, οδοντόκρεµες, χαρτοσακούλες, 
χαρτοκιβώτια, έντυπο χαρτί (εφηµερίδες, περιοδικά, βιβλία), κ.λπ. 

3. Πλαστικές συσκευασίες προϊόντων όπως γάλατα, χυµοί, νερά, αναψυκτικά, γιαούρτια, απορρυπαντικά, είδη 
καθαρισµού, σαµπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεµες, αποσµητικά, κ.λπ., πλαστικές σακούλες κ.α. 

4. Μεταλλικές συσκευασίες (σιδηρούχα και µη σιδηρούχα µέταλλα) από αναψυκτικά, µπύρες, γάλατα εβαπορέ, καφέ, 
τοµατοπολτό, κονσέρβες κ.λπ. 

5. Ξύλινες συσκευασίες, όπως κασόνια φρούτων και λαχανικών, παλέτες κ.λπ. 

6. Συσσωρευτές (µπαταρίες) κάθε είδους, µεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες κ.α.), µικροσυσκευές 
(κλιµατιστικά, φωτιστικά είδη, συσκευές τηλεπικοινωνίας, σεσουάρ, µίξερ, προϊόντα εικόνας και ήχου, εξοπλισµός 
πληροφορικής, ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά εργαλεία και παιχνίδια), ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όργανα παρακολούθησης 
και ελέγχου, συσκευές αυτόµατης διανοµής, καταλύτες εξάτµισης οχηµάτων, λάστιχα µηχανοκίνητων µέσων, λάδια 
πάσης φύσης (τηγανέλαια, καµένα λίπη, ορυκτέλαια). 

7. Οργανικό κλάσµα αστικών απορριµµάτων και ειδικότερα υπολείµµατα τροφών από κατοικίες, επιχειρήσεις υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος κ.α., "πράσινα" απορρίµµατα από εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου (κήποι, άλση, πλατείες κ.λπ.). 

8. Απόβλητα από ανακυκλώσιµα υλικά που δεν συνιστούν συσκευασίες. Τα απόβλητα αυτά µπορούν, λόγω του βασικού 
συνθετικού τους υλικού, να ανακυκλωθούν. Τέτοια απόβλητα µπορεί να είναι θραυσµένοι υαλοπίνακες, πλαστικά 
παιχνίδια, µεταλλικά αντικείµενα όπως πινακίδες, είδη οικιακής χρήσης (θραυσµένα πιάτα και ποτήρια), υλικά δοµικών 
κατασκευών (µονωτικά, φελιζόλ, γυψοσανίδες, χαρτόνια κ.λπ.), εξαρτήµατα υδραυλικών και αρδευτικών υλικών, ρούχα, 
υφάσµατα, υπολείµµατα από καθαρισµούς οδών, υπαίθριων αγορών καθώς και άλλα δηµοτικά απόβλητα.  

 
Άρθρο 4: Χώροι παραγωγής αποβλήτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων 

Κατοικίες 
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Κατοικίες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, καθώς και τα συγκροτήµατα κατοικιών (πολυκατοικίες), όπου κατοικούν, µόνιµα ή 
πρόσκαιρα, µεµονωµένα άτοµα ή οικογένειες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος 
Κανονισµού είναι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, ενώ για τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και οικιστικών 
συγκροτηµάτων είναι οι διαχειριστές τους. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, τότε υπεύθυνοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες των 
διαµερισµάτων και καταστηµάτων του κτιρίου. 

 
Επιχειρήσεις – Καταστήµατα 
Επιχειρήσεις – καταστήµατα θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσης εµπορικές επιχειρήσεις, καθώς και 
τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος 
Κανονισµού κατά περίπτωση είναι: 

� Για τις προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους. 
� Για τις ανώνυµες εταιρίες, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο διευθύνων ή εντεταλµένος σύµβουλος και ο  γενικός 

διευθυντής. 
� Για οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες, καθώς και για τις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, ο διαχειριστής. 
� Για συνεταιρισµούς, ο πρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου. 
� Για σωµατεία, ο πρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου. 
� 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. 
 
Γραφεία 
Γραφεία θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκείται οποιοδήποτε επάγγελµα, µόνιµο ή προσωρινό. Υπεύθυνος για την 
καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού είναι ο ιδιοκτήτης τους, νοµέας ή κάτοχός τους. 
 
Οικόπεδα 
Οικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγµένοι ή µη, εντός ή εκτός σχεδίου. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την 
τήρηση του παρόντος Κανονισµού είναι ο κύριος, νοµέας ή επικαρπωτής του οικοπέδου. 
 
Βιοµηχανικές – βιοτεχνικές µονάδες και εργαστήρια 
Βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες και εργαστήρια θεωρούνται οι στεγασµένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιµοποιούνται από 
βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις για παραγωγική δραστηριότητα και υποστηρικτικές δράσεις. Στις µονάδες αυτές ο 
υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των  διατάξεων του παρόντος Κανονισµού ορίζεται µε απόφαση της διεύθυνσης 
της µονάδας. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί τέτοιο πρόσωπο, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της 
µονάδας. 
 
Υπεύθυνοι µεταφοράς και µεταφόρτωσης 
Υπεύθυνοι µεταφοράς και µεταφόρτωσης θεωρούνται όσοι εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες, καθώς επίσης και οι οδηγοί, οι 
χειριστές µηχανηµάτων και γενικά κάθε προσληφθείς από τους προαναφερόµενους ή άλλους επαγγελµατίες. 
 
Υπεύθυνοι ανεγειρόµενων οικοδοµών 
Για τις υπό ανέγερση οικοδοµές κατοικιών, γραφείων, καταστηµάτων, κ.λπ. υπεύθυνος είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος 
εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου στο όνοµα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδοµική άδεια, ο επιβλέπων µηχανικός 
και ο εργολάβος η υπεργολάβος, καθώς και κάθε πρόσωπο (χειριστής, οδηγός, εργάτης) που προβαίνει σε παράβαση των 
διατάξεων του παρόντος Κανονισµού. 
 
Υπεύθυνοι οχηµάτων 
Για τα κάθε είδους οχήµατα, υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού είναι ο 
οδηγός και το φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου, στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η 
αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος. 
 

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις του ∆ήµου 
Με βάση τον παρόντα Κανονισµό οι υποχρεώσεις του ∆ήµου ορίζονται ως εξής: 

1. Η οργάνωση και επίβλεψη της διαλογής στην πηγή, προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, αποκοµιδής, επεξεργασίας, 
µεταφοράς και διάθεσης των δηµοτικών (αστικών) µη ογκωδών απορριµµάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 
1.1 του παρόντος Κανονισµού. Η αποκοµιδή γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράµµατος που 
καταρτίζει η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Τα απορρίµµατα µεταφέρονται µε ειδικά αυτοκίνητα στους 
ενδεδειγµένους χώρους διαχείρισης, δηλ. Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ), ή Σηµείο Μεταφόρτωσης 
Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΣΜΑΥ) ή Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής Αστικών Στερών Αποβλήτων και Κοµποστοποίησης (ΜΜ∆-
Κ), ώστε να υποστούν περαιτέρω διαλογή για την ανάκτηση µεγαλύτερου ποσοστού και ποιότητας ανακυκλώσιµων υλικών, ή 
σε εργοστάσια διαλογής ή ανακύκλωσης ή και όπου αλλού ορίσει η ∆ηµοτική Αρχή ή στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤ). Ο 
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∆ήµος οφείλει να διατηρεί τα µέσα προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι) σε καλή κατάσταση και να προβαίνει µε τα µέσα που 
διαθέτει σε συχνό πλύσιµο, απολύµανση και συντήρησή τους.  

2. Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των ογκωδών δηµοτικών (αστικών) απορριµµάτων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 
3, παρ. 1.3 του παρόντος Κανονισµού (παλιά έπιπλα, στρώµατα, δένδρα, κλαδιά, φύλλα, κτλ) πραγµατοποιείται από 
προκαθορισµένους από το ∆ήµο χώρους υποδοχής –εναπόθεσης – αποκοµιδής ογκωδών απορριµµάτων και προϊόντων 
κηπευτικών εργασιών µε την ονοµασία ¨Πράσινα σηµεία¨. Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση αυτών πραγµατοποιείται, 
κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία Καθαριότητας, από τους δηµότες ή βάσει άλλου ειδικού προγράµµατος αποκοµιδής 
που καταρτίζει η ανωτέρω Υπηρεσία. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν, πριν από την αποκοµιδή, να προκαταβάλουν το 
προβλεπόµενο τέλος.  

3. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων η οποία γίνεται µε εργασίες περισυλλογής και αποµάκρυνσης απορριµµάτων που 
βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους και ακάλυπτα οικόπεδα από την Υπηρεσία Καθαριότητας ανάλογα µε 
τις εποχιακές ή τρέχουσες ανάγκες. Οι µέθοδοι καθαρισµού και η συχνότητά τους καθορίζεται από το ∆ήµο, δεδοµένων των 
αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιµων µέσων και προσωπικού. Για την διατήρηση της καθαριότητας των εξωτερικών 
χώρων, ο ∆ήµος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις εύχρηστα δοχεία απορριµµάτων ή άλλους ειδικούς 
κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, µικροαντικειµένων κ.λπ., αποκοµίζοντας το περιεχόµενό τους σε τακτικά χρονικά 
διαστήµατα. 

4. Η αποκοµιδή και µεταφορά των ειδικών στερεών αποβλήτων, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2, πραγµατοποιείται 
µε ευθύνη και µέσα των ιδιωτών ή των φορέων, από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχεται η συγκεκριµένη κατηγορία 
απορριµµάτων. Ο ∆ήµος µπορεί κατά περίπτωση να αναλάβει την αποκοµιδή κάποιων κατηγοριών ειδικών στερεών 
αποβλήτων, εφόσον έχει τη δυνατότητα και την υποδοµή να εκτελέσει σχετικό πρόγραµµα. Στην τελευταία περίπτωση, οι 
ενδιαφερόµενοι οφείλουν πριν την αποκοµιδή να έχουν καταβάλει το προβλεπόµενο τέλος.  

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

6. Η λήψη έκτακτων µέτρων για την καθαριότητα της πόλης και των οικισµών, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, 
τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων. 

7. Η λήψη µέτρων ασφάλειας των χώρων συλλογής απορριµµάτων για την αποφυγή ανάφλεξης και πρόκλησης πυρκαγιών. 

8. Η µέριµνα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των εργαζοµένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας. 

9. Η εναρµόνιση µε τις νέες Αποφάσεις, Οδηγίες και σχετικές Εγκυκλίους των αρµόδιων φορέων, καθώς και µε την κείµενη 
νοµοθεσία για το περιβάλλον. Η προώθηση προγραµµάτων ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες 
µεθόδους, όπως προβλέπεται από το Ν. 2939/2001 "Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων". 

10. Η γνωστοποίηση στους δηµότες, µε κάθε πρόσφορο µέσο, του παρόντος Κανονισµού, όπως προβλέπεται από το άρ. 79 του 
Ν. 3463/2006 "Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων", η συστηµατική παρακολούθηση της τήρησής του και η επιβολή των 
προβλεπόµενων κυρώσεων στις περιπτώσεις καταστρατήγησής του. 

 
Επιπλέον ο ∆ήµος επιδιώκει µε τα µέσα που διαθέτει: 

� Να συµµετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 
� Να υλοποιήσει, αδειοδοτήσει και  λειτουργήσει ¨Πράσινα Σηµεία¨ και ¨Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και ∆ιαλογής 

στην Πηγή¨.  
� Να ιδρύει ή να συµµετέχει και να χρησιµοποιεί δίκτυα σταθµών µεταφόρτωσης αποβλήτων ή/και αδειοδοτηµένους 

χώρους προσωρινής εναπόθεσης για ελαχιστοποίηση των διανυόµενων διαδροµών των δηµοτικών απορριµµατοφόρων. 
� Να ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων. 
� Να προµηθεύεται και να χρησιµοποιεί σύγχρονο εξοπλισµό. 
� Να χρησιµοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, λαµβάνοντας υπόψη την τεχνολογική εφαρµοσιµότητα και την 

οικονοµική βιωσιµότητα. 
� Να αναπτύσσει ολοκληρωµένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας αντιµετώπισης των 

προβληµάτων. 
� Να συµβάλλει στην συνεχή και επιστηµονικά τεκµηριωµένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. 
� Να ενισχύει την περιβαλλοντική αγωγή συνεργαζόµενος µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µε εθελοντικές οµάδες και µε φορείς 

προστασίας του περιβάλλοντος. 
 

Άρθρο 6: Εξαιρέσεις των υποχρεώσεων του ∆ήµου 
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 
σχεδιασµός διαχείρισης", άρ. 7, παρ. 1β, οι εργασίες συλλογής και µεταφοράς των στερεών αποβλήτων εκτελούνται µε ευθύνη 
των οικείων ΟΤΑ Α’ βαθµού. Οι παραπάνω φορείς µπορούν να µην δέχονται στερεά απόβλητα, εξαιρουµένων των οικιακών 
(απόβλητα των κατοικιών), τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητάς τους ή επειδή 
παράγονται σε χώρους απρόσιτους και αποµακρυσµένους, δεν καθιστούν µε τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την 
πραγµατοποίηση των εργασιών συλλογής και µεταφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές η συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων 
γίνεται µε ευθύνη και δαπάνες του κυρίου, νοµέα ή κατόχου του χώρου απ' όπου προέρχονται τα απόβλητα και µε βάση τις 
εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και τους Κανονισµούς Καθαριότητας των ΟΤΑ  Α’ βαθµού. 
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Ειδικότερα, ο ∆ήµος δεν υποχρεούται: 
� Στη συλλογή και αποκοµιδή των απορριµµάτων του άρ. 3, παρ 3 του παρόντος Κανονισµού και γενικά όσων 

χαρακτηρίζονται ως τοξικά – επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές υγειονοµικές διατάξεις, όπως: ραδιενεργά απόβλητα, 
εκρηκτικές – εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες, απόβλητα προερχόµενα από εξαγωγή – επεξεργασία και αποθήκευση 
µεταλλευτικών πόρων, απόβλητα προερχόµενα από εκµετάλλευση λατοµείων, γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή 
υπολείµµατα γεωργικών φαρµάκων, εντοµοκτόνων κ.λπ. 

� Στην αποµάκρυνση των προϊόντων και υλικών προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδοµικές 
εργασίες (ΑΕΚΚ). 

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

� Στη συντήρηση και καθαρισµό του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου οµβρίων, για τα οποία είναι αρµόδια η 
∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου (∆ΕΥΑΚ), πλην της αφαίρεσης απορριµµάτων και λοιπών 
στοιχείων άνωθεν των φρεατίων για την αποφυγή φραγής των οποίων είναι υπεύθυνη η Υπηρεσία Καθαριότητας. 

� Στον καθαρισµό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς. Η µέριµνα 
για την καθαριότητα ανήκει στους παραπάνω φορείς. 

� Στην αποκοµιδή απορριµµάτων που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγµατοποιούν εκδηλώσεις ή µισθώνουν 
χώρους από φορείς οι οποίοι απαλλάσσονται της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 
διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση ή εκµετάλλευση τα ακίνητά τους σε ιδιώτες υπόχρεους καταβολής 
τελών, ο ∆ήµος δικαιούται να βεβαιώνει ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές ή χρήστες του χώρου.  

� Στην καθαριότητα των δηµόσιων και δηµοτικών χώρων που χρησιµοποιούνται από διάφορους φορείς για την 
πραγµατοποίηση εκδηλώσεων. Η ευθύνη ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που 
διατίθενται καθαρούς κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, µετά το πέρας των 
εκδηλώσεων στην κατάσταση που τους παρέλαβαν.  

� Στον καθαρισµό σταθµών και γραµµών που βρίσκονται σε στεγασµένους ή περιφραγµένους χώρους, οι οποίοι ανήκουν 
κατά κυριότητα, νοµή ή κατοχή σε φορείς µέσων µαζικής µεταφοράς (ΟΣΕ, ΚΤΕΛ, κ.λπ.). 

 
Σε περίπτωση απεργίας, ανωτέρας βίας, λήψης έκτακτων µέτρων, για λόγους δηµόσιας τάξης ή διακοπής λειτουργίας των χώρων 
διάθεσης απορριµµάτων, ο ∆ήµος, µετά από σχετική ενηµέρωση των δηµοτών, δικαιούται να τροποποιεί ή και να διακόπτει 
µερικά ή συνολικά τα προγράµµατα αποκοµιδής, µέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα µέτρα ή να επαναλειτουργήσουν οι χώροι 
διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές οι υπεύθυνοι οφείλουν να αποθηκεύουν τα απορρίµµατα στο χώρο τους µέχρι την 
αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας της Υπηρεσίας, η οποία υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για τον 
περιορισµό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών. 
 

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά µη ογκώδη αστικά απόβλητα 

1. Οι υπεύθυνοι για τα εσωτερικά µη ογκώδη αστικά απορρίµµατα, όπως αυτά ορίζονται στο άρ. 3, παρ. 1, υποχρεούνται να 
είναι ενήµεροι για το πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµµάτων που έχει καταρτίσει ο ∆ήµος για την περιοχή τους. Τις ηµέρες 
και ώρες διέλευσης των απορριµµατοφόρων, οφείλουν να έχουν συσκευασµένα τα απορρίµµατά τους σε πλαστικούς 
ανθεκτικούς σάκους, καλά κλεισµένους, τους οποίους πρέπει να τοποθετούν στον κάδο µηχανικής αποκοµιδής που 
βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία ή την επαγγελµατική τους στέγη. Στην περίπτωση εφαρµογής προγραµµάτων διαλογής 
στην πηγή, οι δηµότες οφείλουν να προβαίνουν σε χωριστή συλλογή των προδιαλεγµένων ρευµάτων και να το απορρίπτουν 
στους κατάλληλους κάδους, που θα έχουν διαφορετικό χρώµα και θα φέρουν ειδική σήµανση για τον σκοπό αυτό. ∆εν 
επιτρέπεται η εναπόθεση σάκων απορριµµάτων κατά τις ηµέρες του Σαββάτου, της Κυριακής και των επίσηµων αργιών. 

2. Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής, οι συµπιεστές και κάθε άλλο µέσο προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, 
τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις που υποδεικνύονται από τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου, η οποία είναι 
αρµόδια για την επιλογή των θέσεων, την αρχική εγκατάσταση, καθώς και την µετακίνηση ή αλλαγή θέσης (µόνιµης ή 
προσωρινής) σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τους υπεύθυνους των κατοικιών. 

α) Η παρεµπόδιση κατασκευής ειδικών εσοχών – αποτµήσεων για την τοποθέτηση των κάδων µηχανικής 
αποκοµιδής, η µετακίνηση των κάδων και των λοιπών µέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, η 
παρεµπόδιση τοποθέτησης προστατευτικών «Π», η αυθαίρετη αφαίρεση, καθώς και η εσκεµµένη φθορά τους, 
αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιµο  200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση 
υποτροπής. 

β) Η µερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων µέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, συνεπεία 
πρόσκρουσης ή βανδαλισµού ή πρόκλησης πυρκαγιάς, επισύρει κάθε φορά πρόστιµο 400,00 € (Ευρώ), που 
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ενώ παράλληλα καταλογίζεται η δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης 
νέου κάδου. 

 
γ) 

Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφηµιστικών αφισών και η αναγραφή συνθηµάτων σε κάδους ή άλλα µέσα 
προσωρινής αποθήκευσης επισύρει κάθε φορά πρόστιµο 50,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση 
υποτροπής. 

3. Για λόγους που σχετίζονται µε τη δηµόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την αισθητική της πόλης και του 
τοπίου, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από τους κάδους µηχανικής αποκοµιδής και τα λοιπά µέσα 
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προσωρινής αποθήκευσης. Σε όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο ∆ήµος επιβάλει πρόστιµο 100,00 € (Ευρώ), που 
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Εάν λόγω απεργίας ή άλλου σοβαρού λόγου ή αιτίας δεν είναι δυνατή η 
αποκοµιδή των απορριµµάτων συστήνεται στους δηµότες να µην βγάζουν τα απορρίµµατά τους στους κάδους, αλλά να τα 
κρατούν στην οικία τους για ένα λογικό χρονικό διάστηµα. 

4. Σε περιοχές όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την µηχανική αποκοµιδή και χρήση κάδων ή άλλων µέσων προσωρινής 
αποθήκευσης, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα απορρίµµατα σε ανθεκτικούς σάκους, καλά κλεισµένους και 
να τους τοποθετούν µπροστά από την ιδιοκτησία τους το πολύ µία ώρα πριν από τη διέλευση του απορριµµατοφόρου του 
∆ήµου. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριµµάτων σε πλατείες, πάρκα, οικόπεδα, άλση, έξω από ξένη 
ιδιοκτησία, ή το κρέµασµά τους σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους στο δρόµο ή στο 
πεζοδρόµιο από οποιοδήποτε ύψος. Στους παραβάτες των διατάξεων αυτών επιβάλλεται πρόστιµο 200,00 € (Ευρώ), που 
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

5. Ιδιώτες ή επιχειρήσεις που διατηρούν δικά τους µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων (κάδοι, συµπιεστές, καλάθια 
κ.λπ.), τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να 
προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης 
αυτής, ο ∆ήµος επιβάλλει πρόστιµο 100,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

 
Άρθρο 8: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη αστικά απόβλητα 

Τα απορρίµµατα αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των "οικιακών αποβλήτων". Παραλαµβάνονται από το ∆ήµο, µόνο εφόσον 
διαθέτει τα µέσα και έχει τη δυνατότητα αποκοµιδής ογκωδών αστικών απορριµµάτων κατόπιν επικοινωνίας των υπευθύνων 
µε τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, παρ. 2, σε διαφορετική δε περίπτωση οι υπόχρεοι 
οφείλουν να τα αποµακρύνουν µε δικά τους µέσα και δαπάνες. 
Στην περίπτωση που ο ∆ήµος έχει τη δυνατότητα αποκοµιδής των απορριµµάτων αυτών, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται: 

α) Να καταβάλλουν υπέρ του ∆ήµου το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής 20,00 € (Ευρώ) ανά κυβικό µέτρο ή µονάδα 
αποκοµιδής ή 80,00 € (Ευρώ) ανά πλήρες δροµολόγιο οχήµατος. 

β) Να παραδίδουν τα αντικείµενα την ηµέρα, την ώρα και στο σηµείο που θα καθορίσει ο ∆ήµος. 
γ) Να µην εναποθέτουν ογκώδη αντικείµενα στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε κοινόχρηστους χώρους από πριν, 

αλλά µόνο κατόπιν συνεννόησης µε την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου. Τα αντικείµενα πρέπει να 
τοποθετούνται σε τέτοιο σηµείο ώστε να µην εµποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχηµάτων και να είναι ευχερής η 
αποκοµιδή τους. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει το 
πρόστιµο που προβλέπεται στον Κανονισµό Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ∆ήµου. Το 
παραπάνω πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

Ειδικότερα για τα ογκώδη αστικά απορρίµµατα που προέρχονται από καταστήµατα, γραφεία κ.λπ., οι υπεύθυνοι 
υποχρεούνται να έχουν προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσης απορρίµµατα συσκευασίας που 
τοποθετούν προς αποκοµιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λπ.) δια συµπίεσης, περίδεσης ή άλλου πρόσφορου τρόπου. 
Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή, ο ∆ήµος επιβάλλει πρόστιµο 100,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε 
περίπτωση υποτροπής. 

Φύλλα, ξερά άνθη, κλαδιά, γκαζόν, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, κ.λπ., εάν έχουν µικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε 
ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους κοµποστοποίησης, εάν έχουν µεγάλο όγκο 
ακολουθείται η διαδικασία αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου. Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή ο ∆ήµος επιβάλλει πρόστιµο 100,00 € (Ευρώ) για 
απορρίµµατα µε µικρό όγκο ή πρόστιµο το ύψος του οποίου ορίζεται στον Κανονισµό Χρήσης Παραχωρούµενων 
Κοινόχρηστων Χώρων του ∆ήµου, για απορρίµµατα µε µεγάλο όγκο. Σε περίπτωση υποτροπής το παραπάνω πρόστιµο 
διπλασιάζεται. 

 
Άρθρο 9: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ειδικά απόβλητα 

1. Στην περίπτωση που ο ∆ήµος έχει τη δυνατότητα της αποκοµιδής των ειδικών απορριµµάτων από βιοµηχανικές, 
βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 2.1, του παρόντος Κανονισµού, 
συλλέγει τα απορρίµµατα αυτά βάσει ειδικού προγράµµατος που καταρτίζεται από την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας. Το 
πρόγραµµα ανακοινώνεται στους ενδιαφερόµενους, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν υπέρ του ∆ήµου 
ειδικό τέλος αποκοµιδής, που είναι 20,00 € (Ευρώ) ανά κυβικό µέτρο ή µονάδα αποκοµιδής ή 80,00 € (Ευρώ) ανά 
πλήρες δροµολόγιο οχήµατος. 

2. Στην περίπτωση που ο ∆ήµος δεν έχει τη δυνατότητα αποκοµιδής των ειδικών απορριµµάτων που περιγράφονται στο 
άρθρο 3, παρ. 2.1, οι υπεύθυνοι βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.λπ., υποχρεούνται να 
αποµακρύνουν τα απορρίµµατα µε δικά τους µέσα και ευθύνη. Επίσης υποχρεούνται µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής να 
τα κρατούν συσκευασµένα σε εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεών τους και να µην τα βγάζουν στο πεζοδρόµιο, το 
οδόστρωµα ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, ούτε να τα τοποθετούν εντός των µέσων προσωρινής αποθήκευσης 
απορριµµάτων του ∆ήµου. Για τους παραβάτες ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 8, παρ. 1γ, δηλαδή θεωρείται 
αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει το πρόστιµο που προβλέπεται στον Κανονισµό Χρήσης 
Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ∆ήµου. Το παραπάνω πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

ΑΔΑ: 67Ω1ΩΛ7-ΟΒΗ



 11 

3. Τα σφαγεία, πτηνοσφαγεία, εργαστήρια κοπής κρέατος, αλλαντοποιεία, κρεοπωλεία και ιχθυοπωλεία, είτε λειτουργούν 
ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις είτε µέσα σε πολυκαταστήµατα, αλλά ακόµα και όσοι δεν είναι επαγγελµατίες των 
παραπάνω κλάδων, αλλά από τη δραστηριότητά τους παράγονται ζωικά υποπροϊόντα, παράγονται δηλαδή 
υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία δεν καταναλώνονται από τον άνθρωπο όπως δέρµατα, σπλάγχνα, οστά, 
λίπος, νεύρα κλπ, πρέπει τα υποπροϊόντα αυτά να τα συλλέγουν χωριστά από τα λοιπά απορρίµµατα και να φροντίζουν 
για την αδρανοποίησή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κοινοτικού Κανονισµού 1069/2009 (του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και 
παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο) και του Π.∆. 211/2006 ή µε οποιαδήποτε 
µελλοντική τροποποίηση των διατάξεων αυτών. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις, όλοι οι 
προαναφερόµενοι παραγωγοί ζωικών υποπροϊόντων υποχρεούνται:  
� Να καταγράφουν καθηµερινά τις παραγόµενες ποσότητες ζωικών υποπροϊόντων. 
� Να εξασφαλίζουν τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. 
� Να εξασφαλίζουν την αποθήκευσή τους σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Π.∆. 211/2006. 
� Να τηρούν µητρώο αποστολών και αρχείο συνοδευτικών εγγράφων σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 12 του Π.∆. 

211/2006. 
� Να µην απορρίπτουν, µε οποιονδήποτε τρόπο, τα παραγόµενα ζωικά υποπροϊόντα τους στους κάδους των 

απορριµµάτων του ∆ήµου. Η συµµόρφωση των παραγωγών ζωικών υποπροϊόντων µε τις προαναφερθείσες 
υποχρεώσεις τους γίνεται µε δική τους ευθύνη και δαπάνη ενώ η διαχείριση των υποπροϊόντων αυτών µπορεί να 
µην σταµατά στην αδρανοποίηση αλλά να ακολουθεί και αξιοποίησή τους, σύµφωνη µε τη νοµοθεσία, για τη 
δηµιουργία ζωοτροφών σαρκοφάγων ζώων (αξιοποίηση µέσω της εναλλακτικής διαχείρισης των ειδικών αυτών 
απορριµµάτων). Σε όσους δεν εφαρµόζουν τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιµο 500,00 € (Ευρώ), που 
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

4. Ειδικά για τα απόβλητα των νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 3, παρ. 2.2, οι υπεύθυνοι 
υποχρεούνται: 
α) Για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεσή τους σε ειδικούς κάδους ή αυτοσυµπιεζόµενες κλειστές πρέσες. 
β) Για τον διαχωρισµό των µολυσµατικών απορριµµάτων από τα µη µολυσµατικά. Τα πρώτα τοποθετούνται σε 

ειδικούς ανθεκτικούς σάκους και οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους µε µέριµνα των 
υπευθύνων. Σε περίπτωση που γίνεται ανάµειξη των µολυσµατικών µε τα µη µολυσµατικά απορρίµµατα, ο ∆ήµος 
δεν αναλαµβάνει την αποκοµιδή τους και επιβάλλει πρόστιµο 500,00 € (Ευρώ). 

5. Τα απόβλητα που αναφέρονται στο άρθρο 3, παρ. 2.3 του παρόντος Κανονισµού και είναι γνωστά ως απόβλητα 
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), µεταφέρονται µε ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών σε 
χώρους ειδικά αδειοδοτηµένους για την προσωρινή αποθήκευση ή/και επεξεργασία τους σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται 
στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010, "Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)". 
α) Απαγορεύεται η εναπόθεση επί του πεζοδροµίου, του οδοστρώµατος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου των 

παραπάνω απορριµµάτων άνευ αδείας από το ∆ήµο και χωρίς τη λήψη των ειδικών µέτρων για την προστασία 
της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, που προβλέπονται κάθε φορά από τις κείµενες διατάξεις και τον 
παρόντα Κανονισµό. 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. Τα απόβλητα αυτά αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους 
(containers), οι οποίοι τοποθετούνται σε κοινόχρηστο χώρο κατόπιν σχετικής άδειας από το ∆ήµο. Σε περίπτωση 
αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου επιβάλλεται το πρόστιµο που προβλέπεται στον Κανονισµό 
Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ∆ήµου Κορινθίων. Το παραπάνω πρόστιµο διπλασιάζεται 
σε περίπτωση υποτροπής. 

β) ∆εν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη διάθεση των ΑΕΚΚ σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, χείµαρροι, ρέµατα, 
πάρκα ή δάση, εντός ή εκτός σχεδίου πόλης. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός από τις κυρώσεις που 
προβλέπει η σχετική νοµοθεσία, επιβάλλεται πρόστιµο 500,00 € (Ευρώ) από το ∆ήµο, που διπλασιάζεται σε 
περίπτωση υποτροπής. 

6. Όλα τα εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα µηχανήµατα οχήµατα που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) 
κλπ (ειδικά απορρίµµατα άρθρου 3. παρ. 2.4 του Κανονισµού), αποσύρονται συµφωνά µε την εκάστοτε ισχύουσα 
νοµοθεσία και µεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους σε ειδικούς χώρους για διάλυση. Οι ιδιοκτήτες τους απαγορεύεται 
να τα εγκαταλείπουν στους δρόµους και στους κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου. Τα οχήµατα και µηχανήµατα που 
βρίσκονται σταθµευµένα επί του οδοστρώµατος, σε κοινόχρηστο χώρο γενικά ή σε ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία  για 
περισσότερο από ένα (1) µήνα, θεωρούνται  στερεά απόβλητα και πρέπει να αποµακρυνθούν άµεσα από τους ιδιοκτήτες 
τους. Εάν παρέλθει ένας (1) µήνας από την ηµεροµηνία αποστολής έγγραφης ειδοποίησης προς τον ιδιοκτήτη, χωρίς να 
έχει µεριµνήσει για την αποµάκρυνση του οχήµατός του, αυτό µεταφέρεται από το ∆ήµο στις Μονάδες Παράδοσης 
ΟΤΚΖ, καταλογίζεται στον ιδιοκτήτη η δαπάνη µεταφοράς και επιβάλλεται πρόστιµο 500,00 € (Ευρώ), που 
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 
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Τα των εγκαταλελειµµένων αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, οχηµάτων εν γένει κ.λ.π. ή τµηµάτων αυτών, ως και των 
τροχόσπιτων, σκαφών και µηχανηµάτων γενικά, ρυθµίζονται από τις διατάξεις του Π.∆. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α΄/5-3-2004) 
για την εναλλακτική διαχείριση οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν. 
2939/2001 (ΦΕΚ 79/Α΄/6-8- 2001) ¨Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων – ίδρυση 
Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και λοιπές διατάξεις¨. 
Με τις διατάξεις αυτές τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους αντιµετωπίζονται ως στερεά απόβλητα, η 
περισυλλογή των οποίων κατατείνει στην προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και ασφάλειας των πολιτών.  
 
Οι εν λόγω διατάξεις έχουν ως ακολούθως:  
1. Εγκαταλελειµµένο όχηµα θεωρείται: α) Εκείνο που εγκαταλείπεται σε δηµόσιους ή δηµοτικούς δρόµους στους οποίους 
απαγορεύεται η στάθµευση, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών, β) Εκείνο που εγκαταλείπεται σε 
άλλους δηµόσιους ή δηµοτικούς, κοινοχρήστους ή µη χώρους και οδούς για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από ενενήντα 
(90) ηµέρες, γ) Εκείνο που εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους, χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση του κυρίου ή 
νοµέα του χώρου, δ) Εκείνο που αποτελεί γενικό κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων.  
 
2. Για τη συλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: α) Η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου 
εντοπίζει τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα και επικολλά σε εµφανές σηµείο του οχήµατος, ειδικό αυτοκόλλητο, που 
χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλελειµµένο. Μέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την επικόλληση η υπηρεσία του ∆ήµου 
ενηµερώνει τις Υπηρεσίες Ασφαλείας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή 
εµπλοκής σε εγκληµατική πράξη. Οι Υπηρεσίες Ασφαλείας υποχρεούνται να ενηµερώσουν το ∆ήµο, για τα αποτελέσµατα 
των ερευνών τους. Μέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την επικόλληση του αυτοκόλλητου, εάν το όχηµα δεν 
αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, περιέρχεται στην κατοχή του οικείου ∆ήµου. Σε περίπτωση που τα εγκαταλειµµένα 
οχήµατα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, ο ∆ήµος υποχρεούται πέραν των αναφεροµένων στην προηγούµενη 
παράγραφο να αναζητήσει επιπλέον, εντός δέκα πέντε (15)  ηµερών από την επικόλληση του ειδικού σήµατος, µέσω του 
Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών, καθώς επίσης να ενηµερώσουν και την 
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ). Όταν το εγκαταλελειµµένο όχηµα περιέλθει στην κατοχή του 
∆ήµου, ο ∆ήµος υποχρεούται να παραδώσει το όχηµα σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής της περιοχής του, το οποίο 
δέχεται αυτό δωρεάν. Τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα παραµένουν στο σηµείο συλλογής για δέκα (10) ηµέρες από την 
ηµέρα περισυλλογής τους. Εάν µέσα στο διάστηµα αυτό το όχηµα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε 
αυτόν αφού προηγουµένως καταβάλλει τη δαπάνη αποµάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν το όχηµα δεν αναζητηθεί 
προωθείται προς τεµαχισµό. Εάν πρόκειται για όχηµα που φέρει άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται 
από το ∆ήµο στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας. Οχήµατα ή 
µηχανήµατα που µεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους, πριν την λήξη της προθεσµίας, σε παρακείµενη θέση, στην ίδια 
ευρύτερη περιοχή θεωρείται ότι συµπλήρωσαν τον χρόνο από την ηµεροµηνία της πρώτης καταγραφής και αποσύρονται 
σύµφωνα µε τα παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάλειψη οχήµατος ή µηχανήµατος επί του οδοστρώµατος ή σε 
άλλο δηµόσιο ή δηµοτικό κοινόχρηστο χώρο, σε ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία, πάρκο, λόφο κ.λ.π. αποτελεί κατάληψη 
κοινοχρήστου χώρου, οπότε ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 και επιβάλλεται επιπλέον διοικητικό 
πρόστιµο, κυµαινόµενο ανάλογα µε το είδος των οχηµάτων (επιβατικά, µοτοσικλέτες, φορτηγά κ.α., κάθε είδους µηχανές, 
ανάλογα µε τον όγκο, το βάρος και το ωφέλιµο φορτίο τους). 

7. Τα απορρίµµατα και υπόλοιπα καθαρισµού χώρων νεκροταφείων (άρθρο 3, παρ. 2.6), που προσοµοιάζουν µε τα αστικά 
απορρίµµατα, συλλέγονται και µεταφέρονται κατά το συνήθη τρόπο. Τα απόβλητα που προέρχονται από εκταφές 
θεωρούνται επικίνδυνα και γι' αυτό το λόγο συσκευάζονται και µεταφέρονται µε ειδικό τρόπο. 

 
Άρθρο 10: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα τοξικά – επικίνδυνα απόβλητα 

1. Τα απόβλητα που αναφέρονται στο άρθρο 3, παρ. 3, συλλέγονται, αποκοµίζονται και µεταφέρονται αποκλειστικά από 
τους υπεύθυνους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισµού. Η διαχείριση των απορριµµάτων αυτών 
πραγµατοποιείται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η ΚΥΑ 13588/725, "Μέτρα, όροι και περιορισµοί για την 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ κ.λπ.". Οι υπεύθυνοι 
οφείλουν να προβούν σε άµεση αποµάκρυνσή των απορριµµάτων αυτών µε δικά τους µέσα και µέχρι την ηµέρα της 
αποκοµιδής οφείλουν να κρατούν τα απορρίµµατα συσκευασµένα σε ειδικούς προστατευµένους χώρους εντός της 
ιδιοκτησίας τους και να µην τα αφήνουν εκτεθειµένα στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε άλλους κοινόχρηστους 
χώρους. Στους παραβάτες, εκτός των κυρώσεων που προβλέπει η σχετική νοµοθεσία, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 
1000,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

2. Απαγορεύεται η ανάµειξη τοξικών – επικίνδυνων απορριµµάτων µε τα οικιακά, καθώς και η τοποθέτησή τους σε κάδους 
και λοιπά µέσα αποκοµιδής. Η µη συµµόρφωση µε την ανωτέρω διάταξη επισύρει κάθε φορά πρόστιµο 1000,00 € 
(Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

3. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα εφαρµογής του παρόντος Κανονισµού, να 
παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της αποκοµιδής και τελικής διάθεσης των τοξικών – επικίνδυνων 
αποβλήτων, κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο. 
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4. Ειδικότερα για τα αµιαντούχα υλικά ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 212/2006 (ΦΕΚ Α' 212/2006), της Οδηγίας 
2003/18/ΕΚ και των τροποποιήσεών τους, που αναφέρουν ότι προ της έναρξης διαδικασίας κατεδάφισης ή συντήρησης 
κτιρίων, οι εργοδότες ή οι εργολάβοι οφείλουν να καταρτίζουν σχέδιο εργασίας και να λαµβάνουν όλα τα µέτρα υγιεινής 
και ασφάλειας. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να αφαιρούνται και στη συνέχεια να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να 
απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β'/2006). ∆εν επιτρέπεται η 
αφαίρεση, µεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων αµιάντου από τους µη έχοντες νόµιµη άδεια σχετικής αφαίρεσης 
αµιάντου, κατάλληλη τεχνογνωσία, µεθόδους και εξοπλισµό.  

 
Άρθρο 11: Υποχρεώσεις υπευθύνων για την ανακύκλωση των αποβλήτων 

1. Η µείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων πριν την τελική τους διάθεση είναι κεντρικός και προγραµµατικός στόχος 
του ∆ήµου, καθώς η υλοποίηση του εξυπηρετεί δύο επιµέρους προτεραιότητες, αφενός την προστασία του 
περιβάλλοντος και αφετέρου τη µείωση του κόστους αποκοµιδής και διάθεσης των αποβλήτων που συλλέγονται. Η 
οικονοµία αυτή µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών καθαριότητας αλλά και σε ενδυνάµωση 
της κοινωνικής πολιτικής προς τους πιο αδύναµους εισοδηµατικά. Ο στόχος της µείωσης του όγκου των αποβλήτων 
προς τελική διάθεση µπορεί να επιτευχθεί µε την ενθάρρυνση της ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης των 
αποβλήτων µέσω της επαναχρησιµοποίησης µέρους αυτών, της συνεργασίας µε τα πιστοποιηµένα συστήµατα 
εναλλακτικής διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων και της κοµποστοποίησης οργανικών αστικών αποβλήτων . 
 
Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των ανακυκλώσιµων αποβλήτων που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 4 του 
παρόντος Κανονισµού στοχεύει: 
� Στην πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων, τη µείωση του συνολικού όγκου πριν την τελική τους διάθεση. 
� Στην επαναχρησιµοποίηση των υλικών και την ενθάρρυνση συνεργασιών µε τα συστήµατα εναλλακτικής 

διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων για διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης – αξιοποίησής τους. 
� Στην ανάληψη ευθυνών για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων και από τους οικονοµικούς παράγοντες (δηµόσιους 

και ιδιωτικούς). 
� Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και των καταναλωτών ως βασικών παραγόντων για την επίτευξη των 

παραπάνω στόχων. 

2. Οι ∆ήµοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 "Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και 
άλλων προϊόντων κ.λπ.", υποχρεούνται να καταρτίζουν και να υλοποιούν προγράµµατα εναλλακτικής διαχείρισης των 
δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας, είτε µόνοι, είτε σε συνεργασία µε άλλους φορείς. Στην κατεύθυνση αυτή οι ∆ήµοι 
µπορούν να εφαρµόζουν: 
� Προγράµµατα  ενηµέρωσης των δηµοτών για την µείωση των σύµµεικτων απορριµµάτων, την προδιαλογή τους ανά 

ρεύµα αποβλήτου (οργανικά απόβλητα, χαρτί, γυαλί, πλαστικό, µέταλλο, ηλεκτρικές συσκευές, κ.λπ.), µε στόχο την 
µείωση του συνολικού τους όγκου πριν την τελική διάθεση, την εξοικονόµηση ενέργειας και τελικά την µείωση της 
µόλυνσης του περιβάλλοντος. 

� Τη δηµιουργία ¨Πράσινων Σηµείων¨ όπου οι πολίτες θα µπορούν να αποθέτουν διάφορα υλικά προς 
επαναχρησιµοποίηση ή ανακύκλωση (έπιπλα, µεγάλα µεταλλικά αντικείµενα, ρούχα, σκεπάσµατα ή χαλιά, παιδικά 
παιχνίδια, σκληρά πλαστικά που δεν είναι συσκευασίες, αλλά και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού, µαγειρικά έλαια, ελαστικά οχηµάτων κ.α.). Στο ¨Πράσινο Σηµείο¨ θα µπορούσε να γίνεται και 
συγκέντρωση ανάλογων υλικών από τις υπηρεσίες του ∆ήµου, µε σκοπό να µοιραστούν µετά στα διάφορα ρεύµατα 
ανακύκλωσης. Στόχος είναι η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων διακριτών ρευµάτων ανακυκλώσιµων και 
ειδικών αποβλήτων και η αποτελεσµατικότερη διαχείρισή τους. 

� Την εφαρµογή προγραµµάτων κοµποστοποίησης προδιαλεγµένων οργανικών αστικών αποβλήτων. Ένα τέτοιο 
πρόγραµµα θα µπορούσε να παράγει καλής ποιότητας compost (εδαφοβελτιωτικό), τροφοδοτούµενο µε καθαρά 
οργανικά απορρίµµατα. 

3. Ο ∆ήµος Κορινθίων έχει εκπονήσει και εγκρίνει Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και θα εκτελέσει 
ολοκληρωµένο πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αστικών απορριµµάτων. 
 
Ο ∆ήµος µε στρατηγική στόχευση έχει επιλέξει και υλοποιεί ήδη τα ακόλουθα:  
� Συµµετέχει στο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών – «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», που διαχειρίζεται ο 

πιστοποιηµένος διαχειριστής συσκευασίας "Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)". Το πρόγραµµα 
αυτό αφορά τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών µέσω του συστήµατος του "ΜΠΛΕ" 
κάδου. Σε µια προσπάθεια διεύρυνσης του παραπάνω προγράµµατος, έχουν τοποθετηθεί µπλε "ΚΩ∆ΩΝΕΣ" – κάδοι 
τύπου καµπάνας, ειδικά για τις γυάλινες συσκευασίες. Το περιεχόµενο των "ΜΠΛΕ" κάδων και των κάδων τύπου 
καµπάνας µεταφέρεται σε Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) για περαιτέρω επεξεργασία και 
αξιοποίηση.  

� Συµµετέχει στο Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), που διαχειρίζεται ο πιστοποιηµένος διαχειριστής "Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.". Το 
πρόγραµµα αυτό αφορά τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών µέσω 
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ειδικών κάδων. Το περιεχόµενο των κάδων αυτών συλλέγεται και µεταφέρεται από τον διαχειριστή σε 
πιστοποιηµένες µονάδες για περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση.  

 
Ενώ οργανώνει την υλοποίηση:  
� Χωριστής συλλογής ανακυκλώσιµων συσκευασιών µε τέσσερα (4) ρεύµατα (χαρτί, γυαλί, µέταλλο, πλαστικό), 

οργανικών βιοαποδοµήσιµων αστικών στερεών αποβλήτων, σύµµεικτων προδιαλεγµένων αποβλήτων, κλαδεµάτων 
και ογκωδών απορριµµάτων σε όλη την επικράτεια του ∆ήµου.  

� ∆ιαχείρισης των προδιαλεγµένων ρευµάτων αστικών στερεών αποβλήτων. 
� Λειτουργίας Πράσινων Σηµείων και στις πέντε ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου. 
� Λειτουργίας µονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοπαδοµήσιµων αποβλήτων. 
� Λειτουργίας Σταθµού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιµων Υλικών. 

4. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις πρέπει να συµµετέχουν και να συµµορφώνονται µε τους κανόνες που έχουν τεθεί από τις 
συµβάσεις του ∆ήµου µε τα συλλογικά συστήµατα για καθένα από τα διαφορετικά ρεύµατα εναλλακτικής διαχείρισης 
απορριµµάτων. Αναλυτικά: 
α) Οι κάτοικοι πρέπει να ξεχωρίζουν στις κατοικίες, τα καταστήµατα και τα γραφεία τους, το σύνολο των 

πλαστικών, γυάλινων, χάρτινων, αλουµινένιων και λευκοσιδηρών υλικών συσκευασίας και να τα 
τοποθετούν στους "ΜΠΛΕ" κάδους ανακύκλωσης, χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίµµατα. Ειδικότερα τα 
µεγάλα χαρτοκιβώτια τοποθετούνται στους κάδους αφού προηγουµένως ελαχιστοποιηθεί ο όγκος τους. Αν δεν 
χωρούν στους κάδους τοποθετούνται µε τάξη δίπλα σ' αυτούς. Απαγορεύεται αυστηρά να τοποθετούνται 
οργανικά και γενικά συµβατικά απορρίµµατα µέσα, επάνω ή δίπλα στους µπλε κάδους ανακύκλωσης 
συσκευασιών. 

β) Στις περιοχές όπου έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι για τη συλλογή των βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων, οι 
κάτοικοι οφείλουν να διαχωρίζουν και να ρίχνουν στους συγκεκριµένους κάδους τα οργανικά τους υπόλοιπα. 
Αυτά είναι υπολείµµατα µαγειρεµένου φαγητού ή ωµών τροφίµων (όχι όµως µαγειρικά έλαια και λίπη), χαρτιά 
υγείας και κουζίνας (όχι φωτοδιασπώµενες σακούλες), υπολείµµατα κήπων, όπως τεµαχισµένα κλαδιά µικρού 
µεγέθους από δέντρα και θάµνους, ξερά φύλλα, κοµµένο γρασίδι, πριονίδι, κοπριά και χώµα από γλάστρες. 
Απαγορεύεται η ρίψη απορριµµάτων διαφορετικών από τα παραπάνω στους ειδικούς  κάδους βιοαποδοµήσιµων 
αποβλήτων. 

γ) Οι κάτοικοι πρέπει να συλλέγουν χωριστά τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), 
δηλαδή παλιά πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες, κλιµατιστικά, ηλεκτρικά σώµατα θέρµανσης, τηλεοράσεις, 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρικοί λαµπτήρες , ραδιόφωνα, ηλεκτρικά σίδερα, τοστιέρες, καφετιέρες και γενικά 
οτιδήποτε λειτουργεί µε ρεύµα ή µπαταρίες, καθώς και τα τηλέφωνα και καλώδια. Τα απόβλητα αυτά 
µεταφέρονται από τους κατοίκους σε χώρους υποδοχής που τους υποδεικνύει ο ∆ήµος ή σε ειδικούς κάδους οι  
οποίοι έχουν τοποθετηθεί από τους υπεύθυνους του αντίστοιχου συστήµατος συλλογικής - εναλλακτικής 
διαχείρισης σε επιλεγµένα σηµεία για την διευκόλυνση της ξεχωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ. Εφόσον πρόκειται 
για ογκώδη αντικείµενα, αυτά µεταφέρονται από τον ίδιο το ∆ήµο, κατόπιν ειδοποίησης της ∆ιεύθυνσης 
Καθαριότητας, ή βάσει άλλου ειδικού προγράµµατος αποκοµιδής που καταρτίζει η ανωτέρω ∆ιεύθυνση. Οι 
ενδιαφερόµενοι οφείλουν, πριν από την αποκοµιδή, να προκαταβάλουν το προβλεπόµενο τέλος, που είναι 20,00 
€ (Ευρώ) ανά κυβικό µέτρο ή µονάδα αποκοµιδής ή 80,00 € (Ευρώ) ανά πλήρες δροµολόγιο οχήµατος. Επίσης, 
οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εµπορία και τοποθέτηση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού, πρέπει να διαχειρίζονται τα ΑΗΗΕ που προκύπτουν από την δραστηριότητά τους σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία. 

δ) Οι κάτοικοι, επίσης πρέπει να διαχωρίζουν από τα υπόλοιπα απορρίµµατά τους τις χρησιµοποιηµένες φορητές 
µπαταρίες συσκευών από ηχητικά συστήµατα, παιδικά παιχνίδια, οικιακές ηλεκτρικές µικροσυσκευές, κ.λπ. Οι 
φορητές µπαταρίες πρέπει να µεταφέρονται και να αποτίθενται στους ειδικούς κάδους συλλογής των αποβλήτων 
αυτών, οι οποίοι για τη διευκόλυνση των δηµοτών, τοποθετούνται σε ειδικά σηµεία (σχολικές µονάδες, 
καταστήµατα, super markets, δηµόσιες και δηµοτικές υπηρεσίες, ιδρύµατα, χώροι άθλησης, χώροι πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και γενικά χώροι συνάθροισης των πολιτών), από τους υπεύθυνους του αντίστοιχου 
συστήµατος συλλογικής - εναλλακτικής διαχείρισης ΑΦΗΣ.  

ε) Οι κάτοικοι, οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να φροντίζουν να µην ρίχνουν τα χρησιµοποιηµένα 
και άδεια κελύφη των µελανιών των εκτυπωτών, µέσα στους κάδους των απορριµµάτων αλλά να τα 
τοποθετούν στους ειδικούς κάδους εναλλακτικής διαχείρισής τους, σε διάφορα σηµεία της πόλης (υπηρεσίες, 
επιχειρήσεις, καταστήµατα κλπ), εάν οι ίδιοι δεν αξιοποιούν µόνοι τους τη δυνατότητα που υπάρχει για το 
ξαναγέµισµα των κελυφών αυτών σε ορισµένα καταστήµατα. 

στ) Τα φάρµακα, των οποίων η προθεσµία για κατανάλωση έχει παρέλθει, απορρίπτονται στους ειδικούς για το 
σκοπό αυτό κάδους που έχουν τοποθετηθεί από το Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας-Τεχνολογίας στα 
φαρµακεία της περιοχής του ∆ήµου. Τα φάρµακα των οποίων η προθεσµία για κατανάλωση δεν έχει παρέλθει 
δεν απορρίπτονται στον κάδο των ληγµένων, αλλά µπορούν να προωθηθούν στο ∆ηµοτικό Κοινωνικό Ιατρείο είτε 
µέσω των φαρµακείων, είτε από τους ίδιους τους δηµότες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση απαγορεύεται ρητά να 
απορρίπτονται τα µη χρησιµοποιηµένα φάρµακα στο δίκτυο αποχέτευσης ή µαζί µε τα αστικά απορρίµµατα 
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στους κάδους. 
ζ) Οι επιχειρήσεις ετοιµασίας και διάθεσης φαγητών όπως είναι τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, καντίνες, κέτερινγκ, 

κ.λπ., πρέπει να διαθέτουν τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λάδια από τη δραστηριότητά τους σε εταιρείες 
συλλογής µε τις απαιτούµενες πιστοποιήσεις ώστε να διασφαλίζεται η περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση των 
αποβλήτων αυτών και να διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία. Οι εταιρείες αυτές που αξιοποιούν εναλλακτικά τα 
µαγειρικά λάδια ή τηγανέλαια (πχ. παραγωγή βιοκαυσίµων) διευκολύνουν τις επιχειρήσεις εστίασης στην 
περιβαλλοντικά σωστή διάθεση των αποβλήτων αυτών, αφού έτσι αποφεύγεται η απόρριψή τους στην 
αποχέτευση, στους αγωγούς όµβριων, στο έδαφος αλλά και η επαναφορά τους στην τροφική αλυσίδα. Η 
διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί έως ότου εφαρµοστεί η εναλλακτική διαχείριση ιδιαίτερου ρεύµατος των 
αποβλήτων αυτών (πχ. συγκέντρωση σε ¨Πράσινο Σηµείο¨), ανάλογου µε τα ρεύµατα των προηγούµενων 
παραγράφων του άρθρου αυτού, οπότε θα δίνεται η δυνατότητα αυτά τα απόβλητα να οδηγηθούν εναλλακτικά 
και εκεί. 

η) Τα χρησιµοποιηµένα ενδύµατα – υποδήµατα, εφόσον αυτά είναι σε καλή κατάσταση και µπορούν να 
ξαναχρησιµοποιηθούν µεταφέρονται και παραδίδονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου, µε ίδια µέσα των 
υπευθύνων ή σε συνεννόηση µε τον ∆ήµο (Υπηρεσία Πρόνοιας), ώστε να διατεθούν σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στον Κανονισµό του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Ειδικότερα για την απόρριψη τους θα υπάρχουν 
εγκατεστηµένοι ειδικοί κάδοι συλλογής στο ¨Πράσινο Σηµείο¨.  

θ) Οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στα όρια του ∆ήµου σε αντικείµενα σχετικά µε τη συντήρηση των 
οχηµάτων ή και άλλες επιχειρήσεις από τη δραστηριότητα των οποίων δηµιουργούνται ειδικά απόβλητα όπως 
µπαταρίες – συσσωρευτές αυτοκινήτων, ορυκτέλαια - λιπαντικά έλαια καθώς και συσκευασίες τους και 
ελαστικά οχηµάτων, πρέπει να συλλέγουν χωριστά τα απόβλητα αυτά και να τα παραδίδουν στα αντίστοιχα 
συλλογικά συστήµατα, προκειµένου να ανακυκλωθούν ή να αξιοποιηθούν. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε 
άλλη διαχείριση των αποβλήτων αυτών, όπως είναι η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους, είτε η διάθεσή τους σε άλλους 
φορείς πέραν των παραπάνω αδειοδοτηµένων. 

Για την µη τήρηση των διατάξεων  της παρ. 4 του παρόντος άρθρου επιβάλλεται πρόστιµο 100,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται 
σε περίπτωση υποτροπής. 
 

Άρθρο 12: Υποχρεώσεις πεζών – οδηγών και ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων 
1. Απαγορεύεται η απόρριψη από πεζούς ή οδηγούς, άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών µικροσυσκευασίας, 

µικροαντικειµένων και ειδών ατοµικής χρήσης σε δρόµους, πεζοδρόµια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Τα 
παραπάνω αντικείµενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια µικροαπορριµµάτων ή στους κάδους 
απορριµµάτων. Σε όσους παραβιάζουν τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιµο 50,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε 
περίπτωση υποτροπής. 

2. Η ρύπανση του οδοστρώµατος ή άλλων κοινόχρηστων χώρων µε λάδια κάθε είδους οχηµάτων, µπορεί να προκαλέσει 
ατυχήµατα σε πεζούς και τροχοφόρα. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχηµάτων τους 
και σε περίπτωση διαρροής να µεριµνούν για τον καθαρισµό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως διαρροή µετά 
από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων οφείλουν να ειδοποιούν αµέσως την Υπηρεσία Καθαριότητας. Στους 
παραβάτες της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιµο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση 
υποτροπής. 

3. Οι ιδιοκτήτες σκύλων κλπ ζώων συντροφιάς πρέπει,  να λαµβάνουν κάθε πρόνοια για την αποκατάσταση της 
καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, τους οποίους τα ζώα αυτά ρυπαίνουν µε τα απορρίµµατά τους. Συγκεκριµένα 
πρέπει να συνοδεύουν τα ζώα τους κατά την έξοδο των τελευταίων από τις κατοικίες, τα καταστήµατα κλπ χώρους όπου 
αυτά ζουν, να τα εποπτεύουν σε όλη τη διάρκεια της βόλτας τους και να καθαρίζουν τους κοινόχρηστους χώρους της 
πόλης από τα στερεά απορρίµµατά τους. Για το σκοπό αυτό οι ιδιοκτήτες τους πρέπει στη διάρκεια της βόλτας των ζώων 
τους, να φέρουν πάντοτε µαζί τους µικρή σακούλα στην οποία και συλλέγουν τα τυχόν στερεά απορρίµµατά τους µε τη 
βοήθεια συστήµατος µικρής σκούπας-φαρασιού ή έστω µε τη βοήθεια κοινού χαρτιού. Η σακούλα αυτή θα αποτίθεται 
στους πράσινους κάδους του ∆ήµου. Μόνον µε τις παραπάνω προϋποθέσεις επιτρέπεται η βόλτα των ζώων συντροφιάς 
στα πάρκα, στις πλατείες, στους δρόµους, στα πεζοδρόµια κλπ κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Απαγορεύεται όµως 
αυστηρά η βόλτα των ζώων αυτών στους χώρους των παιδικών χαρών, ακόµα και µε τις προαναφερθείσες 
προϋποθέσεις, για να αποφευχθεί η ρύπανση των χώρων αυτών από τα υγρά απόβλητά τους, τα οποία δεν είναι 
δυνατόν να συλλεγούν και να επιδιωχθεί έτσι η διασφάλιση της υγείας των µικρών παιδιών. Στους παραβάτες της 
διάταξης αυτής επιβάλλεται πρόστιµο 50,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

 
Άρθρο 13: Ρύπανση από διαφηµίσεις 

1. ∆εν επιτρέπεται η εµπορική διαφήµιση εκτός πλαισίων και ειδικών θέσεων διαφήµισης. Η ρύπανση µε εµπορικές αφίσες, 
φέιγ βολάν, συνθήµατα κ.λπ., καθώς και µε αεροπανό επισύρει για τους παραβάτες πρόστιµο 200,00 € (Ευρώ), που 
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

2. ∆εν επιτρέπεται η επικόλληση αγγελτηρίων κηδειών, µνηµόσυνων κ.λπ. σε κολώνες της ∆ΕΗ, ΟΤΕ, σε τοίχους οικιών, 
καταστηµάτων κ.λπ. Τα παραπάνω αγγελτήρια επικολλούνται σε ειδικά διαµορφωµένα πλαίσια τοποθετηµένα σε 
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χώρους οι οποίοι καθορίζονται από το ∆ήµο. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 200,00 € (Ευρώ), το οποίο 
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

3. ∆εν επιτρέπεται η εγκατάλειψη υπολειµµάτων διαφηµιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους 
(κόλλες, σχισµένες αφίσες, κ.λπ.), καθώς και η απαράδεκτη εµφάνιση διαφηµιστικών ταµπλό. Στους παραβάτες 
επιβάλλεται πρόστιµο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

4. Πλαίσια και διαφηµίσεις που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους, που δεν έχουν οριστεί για την προβολή 
υπαίθριας διαφήµισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 "Υπαίθρια διαφήµιση, συµπολιτείες ∆ήµων και 
Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις", θεωρούνται ρύποι και αποµακρύνονται άµεσα από τον ∆ήµο. Σε βάρος των 
διαφηµιστών που τοποθετούν τα πλαίσια και τις  διαφηµίσεις, αλλά και των διαφηµιζόµενων επιβάλλεται πρόστιµο 
400,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

5. Για την προβολή µηνυµάτων πολιτικού περιεχοµένου αλλά και µηνύµατα µαθητικών, φοιτητικών, συνδικαλιστικών και 
συνεταιριστικών οργανώσεων και ενώσεων προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 
1491/1984. 

 
Άρθρο 14: Αγάλµατα, µνηµεία, δηµόσια κτίρια, αστικός εξοπλισµός 

12. Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα του ∆ήµου, τα αγάλµατα, µνηµεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο που 
προστατεύεται από την κείµενη νοµοθεσία για το φυσικό κάλος ή την ιστορική του αξία, πρέπει να διατηρούνται καθαρά. 
Η ρύπανση µνηµείων, αγαλµάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δηµόσιων χώρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαση 
και επισύρει πρόστιµο 500,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Στους παραβάτες, πέραν του 
προστίµου, καταλογίζονται και οι δαπάνες αποκατάστασης. 

13. Ο αστικός εξοπλισµός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισµού, στάσεις λεωφορείων, καθώς και κάθε είδους 
πινακίδες κ.λπ.) πρέπει να διατηρείται καθαρός ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό του, που είναι η παροχή 
υπηρεσιών προς τους πολίτες και να µην αποτελεί εστία µόλυνσης ή αισθητικής υποβάθµισης της πόλης. Η ρύπανση 
των στοιχείων αστικού εξοπλισµού αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιµο 50,00 € (Ευρώ), που 
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Στους παραβάτες, πέραν του προστίµου, καταλογίζονται και οι δαπάνες 
αποκατάστασης. 

 
Άρθρο 15: Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

• Οι υπεύθυνοι κάθε είδους καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, όπου παρατηρείται µεγάλη παραγωγή κάθε 
µορφής απορριµµάτων (οργανικές ουσίες, συσκευασίες, κ.λπ.), οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς - ανθεκτικούς και 
καλά κλεισµένους σάκους τα ευπαθή και δύσοσµα απόβλητα (υπολείµµατα τροφών, κόκαλα κ.λπ.) και να τα τοποθετούν 
στα µέσα µηχανικής αποκοµιδής, το πολύ µισή ώρα πριν την προγραµµατισµένη ώρα αποκοµιδής. Στους παραβάτες 
επιβάλλεται πρόστιµο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

• Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, (χονδρεµπορικές επιχειρήσεις, υπεραγορές, κ.λπ.), που 
παράγουν στερεά απόβλητα των οποίων είναι δυνατή η συµπίεση, υποχρεούνται να έχουν προηγουµένως 
ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια συµπίεσης ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περίδεση, κ.λπ.) και να τα εναποθέτουν στα 
µέσα µηχανικής αποκοµιδής, τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. Τα ανωτέρω καταστήµατα, όταν κατά 
την κρίση της Υπηρεσίας Καθαριότητας, είτε παράγουν υπερβολικά µεγάλες ποσότητες αστικών στερεών αποβλήτων, 
είτε τα απόβλητά τους λόγω σύνθεσης, είδους ή και ποιότητας διαφέρουν από τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα, έχουν την 
υποχρέωση της προσωρινής αποθήκευσης των απορριµµάτων τους µε δική τους ευθύνη και δαπάνη. Ειδικότερα, 
οφείλουν να συσκευάζουν τα απόβλητά τους σε στεγανές σακούλες ερµητικά κλειστές και να τις τοποθετούν µέσα σε 
ιδιόκτητους κάδους. Οι κάδοι πρέπει να είναι επαρκείς για την παραγόµενη ποσότητα των απορριµµάτων, να 
φυλάσσονται σε ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης και να τοποθετούνται µε ευθύνη τους σε κατάλληλο σηµείο που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία Καθαριότητας. Στους µη συµµορφούµενους µε τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιµο 200,00 € 
(Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

• Οι υπεύθυνοι καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος όπως περίπτερα, κυλικεία, κ.α., όπου παράγονται κάθε µορφής 
απορρίµµατα από την επιτόπια κατανάλωση των προσφερόµενων ειδών (καφές, αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό, κ.λπ.), 
οφείλουν να τοποθετούν επαρκή δοχεία και καλάθια απορριµµάτων, να φροντίζουν να τα αδειάζουν τακτικά και να 
διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο. Ο αριθµός και η θέση τους θα προβλέπεται στην χορηγούµενη 
άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και οι προδιαγραφές τους θα συµφωνούν µε αυτές που έχει θεσπίσει ο ∆ήµος για 
τον αστικό εξοπλισµό καθαριότητας. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 100,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε 
περίπτωση υποτροπής. 

 
Άρθρο 16: Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων που χρησιµοποιούνται από επιχειρήσεις 

1. Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν κατόπιν άδειας, κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, όπως 
καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και άλλα καταστήµατα, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους 
καθαρούς µε δικά τους µέσα, ανεξάρτητα από τον καθαρισµό τους από τα συνεργεία του ∆ήµου. Οι υπεύθυνοι 
υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων σε εσωτερικό χώρο της 
επιχείρησής τους και να µεριµνούν για την τήρηση των υγειονοµικών διατάξεων. Η προσωρινή εναπόθεση των 
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απορριµµάτων προς αποκοµιδή πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 15 του 
παρόντος Κανονισµού.  

2. Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων και το προσωπικό τους απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο να τοποθετούν στο 
πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε πλατεία που βρίσκεται µπροστά από το κατάστηµά τους, οποιαδήποτε αντικείµενα ή 
υλικά ακόµη και σχετικά µε την εµπορική τους δραστηριότητα, όπως π.χ. ψυγεία, πάγκους, προθήκες, στέγαστρα, 
ζαρντινιέρες, καφάσια φρούτων, κιβώτια ποτών, παλιά σίδερα, µικροπροϊόντα, επισκευαζόµενες µηχανές, συσκευές ή 
και αυτοκίνητα, χαρτοκιβώτια κ.λ.π., εκτός αν έχει ληφθεί σχετική άδεια από την ∆ηµοτική Αρχή, µετά την καταβολή του 
σχετικού τέλους, για κατάληψη πεζοδροµίου, οδοστρώµατος ή και κοινόχρηστου χώρου σε προσδιορισµένο από την 
∆ηµοτική Αρχή χώρο και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται 
χρηµατικό πρόστιµο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της 
παραπάνω διάταξης για τρίτη φορά εντός χρονικού διαστήµατος ενός έτους από την πρώτη βεβαιωµένη, ο ∆ήµος µπορεί 
να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων. 

3. Ο χώρος που προσδιορίζεται για κατάληψη και για τον οποίο θα χορηγείται η άδεια της ∆ηµοτικής Αρχής για χρήση από 
τον ενδιαφερόµενο καταστηµατάρχη, θα σκουπίζεται και θα καθαρίζεται υποχρεωτικά σε όλη την έκταση και καθ’ όλη την 
διάρκεια της χρήσης του µε έξοδα και ευθύνη του υπόχρεου αυτού. Επίσης θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα 
προστατευτικά µέτρα για να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισµού των απορριµµάτων αυτών. Στους παραβάτες 
της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 
Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης για τρίτη φορά εντός χρονικού διαστήµατος ενός έτους από την 
πρώτη βεβαιωµένη, ο ∆ήµος µπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων. 

4. Απαγορεύεται η διεξαγωγή εργασιών κάθε είδους καταστηµάτων ή συνεργείων (π.χ. συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, 
µοτοποδηλάτων, συνεργεία ελαστικών αυτοκινήτων, συναρµολόγησης επίπλων ή άλλων ειδών κ.λ.π.) στα πεζοδρόµια ή 
καταστρώµατα δρόµων. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 200,00 € (Ευρώ), που 
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.  

5. Απαγορεύεται η εναπόθεση πάσης φύσεως υλικών συσκευασίας έξω από το χώρο των περιπτέρων. Οι υπεύθυνοι 
περιπτέρου υποχρεούνται να διατηρούν τον περιβάλλοντα χώρο του περίπτερου καθαρό σ’ όλη την διάρκεια της ηµέρας. 
Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε 
περίπτωση υποτροπής.  

6. Απαγορεύεται να διοχετεύονται στους υπονόµους και στα δίκτυα απορροής µηχανέλαια από συνεργεία οχηµάτων, 
µαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήµατα εστίασης, υγρά µπαταριών και γενικά κάθε είδους υγρά απόβλητα, που 
µπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηµατικό 
πρόστιµο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.  

7. Ειδικότερα επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής, οι οποίες ασκούν την δραστηριότητά τους εποχιακά, όπως είναι τα 
παραλιακά καταστήµατα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσµατα στην αµµουδιά, ιδίως την καλοκαιρινή περίοδο, αµέσως 
µόλις ολοκληρώσουν την εποχιακή τους δραστηριότητα θα πρέπει να απελευθερώσουν οργανωµένα και µε τάξη τον 
χώρο που έχουν καταλάβει από τραπεζοκαθίσµατα, ξαπλώστρες, οµπρέλες, τέντες κ.λπ. και να παραδώσουν τον χώρο 
αυτό καθαρό στους κατοίκους και τους επισκέπτες του ∆ήµου. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής θα τιµωρούνται µε 
πρόστιµο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω 
διάταξης για τρίτη φορά εντός χρονικού διαστήµατος ενός έτους από την πρώτη βεβαιωµένη, ο ∆ήµος µπορεί να 
ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων. 

 
Άρθρο 17: Καθαριότητα οδών 

Οι υπεύθυνοι των οχηµάτων ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης υποχρεούνται να αποµακρύνουν τα οχήµατά τους την ηµέρα και για τις 
ώρες που θα τους ενηµερώσει σχετικά η Υπηρεσία Καθαριότητας, προκειµένου να διευκολύνονται οι προγραµµατισµένες ή 
έκτακτες εργασίες καθαριότητας οδοστρώµατος (πλύσιµο, σάρωση κλπ). Η παραπάνω ενηµέρωση θα γίνεται την προηγούµενη 
ηµέρα των εργασιών καθαρισµού µε ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και µε τους εξής δύο τρόπους: α) Με τοποθέτηση 
ενηµερωτικών σηµειωµάτων στα παρµπρίζ των αυτοκινήτων από την προηγούµενη ηµέρα και µε ανακοίνωση από τα τοπικά 
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ή β) Με τοποθέτηση ενηµερωτικής ταµπέλας στην αρχή και στο τέλος της οδού που πρόκειται να 
καθαριστεί.  
Όσα αυτοκίνητα κατά την ηµέρα των εργασιών καθαρισµού βρεθούν σταθµευµένα στους αντίστοιχους δρόµους παρά τη σχετική 
προειδοποίηση, θα αποµακρύνονται µε γερανοφόρο όχηµα και όλα τα σχετικά έξοδα θα καταλογίζονται σε βάρος των ιδιοκτητών 
τους.  
Απαγορεύεται η στάθµευση µπροστά από κάδους και η εµπόδιση της µηχανικής αποκοµιδής των απορριµµάτων και η 
παρεµπόδιση δηµοτών στην εναπόθεση απορριµµάτων στους κάδους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 200,00 € (Ευρώ) 
και µεταφορά του οχήµατος µε γερανό. Όλα τα σχετικά έξοδα θα καταλογίζονται σε βάρος των ιδιοκτητών τους.  
 

Άρθρο 18: Λαϊκές αγορές, δηµοτικές αγορές, υπαίθριο εµπόριο 
1. Λαϊκές αγορές, δηµοτικές αγορές 
Ο ∆ήµος οφείλει να προστατεύει τη δηµόσια υγεία και να διατηρεί καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους, όπου 
πραγµατοποιούνται λαϊκές αγορές, αναλαµβάνοντας τον καθαρισµό τους αµέσως µετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας τους. 
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Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα λειτουργίας των λαϊκών αγορών υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές 
(επαγγελµατίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις), έστω και αν οι ίδιοι αναπληρώνονται, 
υποβοηθούνται ή προσλαµβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές, καθώς και το 
προσωπικό που απασχολούν. 
Συγκεκριµένα, οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν: 
 

α) Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαµβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων 
τους. 

β) Να µην καταλαµβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, 
σύµφωνα µε την άδεια τους. 

γ) Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε εδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισµένες σακούλες τα 
απορρίµµατα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. 

δ) Να µην ρυπαίνουν τον περιβάλλοντα χώρο µε τη ρίψη κάθε είδους απορριµµάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών 
που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λπ.), καθώς και ειδών συσκευασίας 
(χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.). 

ε) Να διευκολύνουν την Υπηρεσία Καθαριότητας στην αποκοµιδή των απορριµµάτων και τον γενικό καθαρισµό των 
λαϊκών αγορών, συµµορφούµενοι µε τις υποδείξεις των εξουσιοδοτηµένων οργάνων του ∆ήµου. 

στ) Να αποµακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί µέσα στο 
προκαθορισµένο νόµιµο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Η παραµονή µετά το πέρας του νόµιµου 
ωραρίου, θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει το πρόστιµο που προβλέπεται στον 
Κανονισµό Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ∆ήµου Κορινθίων. Το παραπάνω πρόστιµο 
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής . 

 
Τα ανωτέρω ισχύουν και για το χώρο της δηµοτικής αγοράς εφόσον δεν υπάρχει ειδικός κανονισµός γι' αυτόν. 
 
2. Υπαίθριο εµπόριο 
Οι µικροπωλητές που ασκούν τις δραστηριότητές τους εντός των ορίων ευθύνης του ∆ήµου, ανεξάρτητα από τον φορέα που τους 
έχει χορηγήσει την άδεια άσκησης επαγγέλµατος και την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, οφείλουν: 
 

α) Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν τον χώρο γύρω από τους πάγκους τους καθαρό. 
β) Να διαθέτουν ειδικά µέσα για την προσωρινή αποθήκευση µικροαπορριµµάτων για τους ίδιους και τους πελάτες 

τους. Τα µέσα αυτά πρέπει να διατηρούνται καθαρά µε ευθύνη και φροντίδα των µικροπωλητών. 
γ) Να µην απορρίπτουν στους κοινόχρηστους χώρους υπολείµµατα προϊόντων, άδειες συσκευασίες και άλλα 

απόβλητα, αλλά να τα εναποθέτουν στο πλησιέστερο µέσο προσωρινής αποθήκευσης του ∆ήµου. 
δ) Εφόσον στην περιοχή που ασκούν τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες δεν πραγµατοποιείται µηχανική 

αποκοµιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να ελαχιστοποιούν µε κάθε µέσο τον όγκο των συσκευασιών, να 
συσκευάζουν τα απόβλητα σε ανθεκτικές σακούλες και να τις περιδένουν µε κατάλληλο τρόπο, ώστε να µην 
υπάρχει κίνδυνος διασποράς. 

ε) Να αποσύρουν τους πάγκους και κάθε πρόσθετη κατασκευή από το χώρο εργασίας µετά την λήξη του ωραρίου, 
ώστε να είναι δυνατός ο γενικός καθαρισµός της περιοχής και να µην µετατρέπονται οι χώροι αυτοί σε εστίες 
µόλυνσης. Η παραµονή µετά το πέρας του νόµιµου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου 
χώρου και επισύρει το πρόστιµο που προβλέπεται στον Κανονισµό Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων 
Χώρων του ∆ήµου Κορινθίων. 

 

3. Ρύπανση χώρων 
Η ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών, δηµοτικών αγορών και χώρων άσκησης υπαίθριου εµπορίου  του παρόντος άρθρου επισύρει 
πρόστιµο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 
 

Άρθρο 19: Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειµένων 
1. Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα µεταφορικά µέσα ξηρού ή υγρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους 

πλήρως προστατευµένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να µεταφέρουν το φορτίο 
τους καλυµµένο µε µουσαµά ή άλλο κατάλληλο µέσο προστασίας. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής θα τιµωρούνται µε 
πρόστιµο 300,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

2. Τα απορρίµµατα οποιασδήποτε µορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων, πρέπει να 
περισυλλέγονται αµέσως µετά το πέρας κάθε εργασίας µε ευθύνη του µεταφορέα και του υπεύθυνου της επιχείρησης ή 
του καταστήµατος. Ο ∆ήµος επιβάλλει σε όσους δεν συµµορφώνονται πρόστιµο 300,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε 
περίπτωση υποτροπής. 

 
Άρθρο 20: Ρύπανση ακάλυπτων χώρων, δασών, ακτών, θαλασσών, κ.λπ. 
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Η µε οποιοδήποτε τρόπο απόρριψη σε ακάλυπτους, δηµόσιους χώρους εντός ή εκτός σχεδίου πόλης, ρέµατα, δάση, παραλίες, 
θάλασσες κ.λπ., άχρηστων υλικών µε συνέπεια τη σοβαρή υποβάθµιση του περιβάλλοντος, τη δηµιουργία εστιών µόλυνσης και 
την προσβολή της αισθητικής του τοπίου και του οικιστικού περιβάλλοντος απαγορεύεται αυστηρά. Στους παραβάτες της 
διάταξης αυτής επιβάλλεται πρόστιµο 1000,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 
 

Άρθρο 21: Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασµένων ή µη) 

1. Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικηµένες ή µη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές µε ευθύνη των κατά περίπτωση υπευθύνων, 
όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισµού.  

2. Η πληµµελής φροντίδα καθαριότητας σε ορισµένους ιδιωτικούς χώρους ενδέχεται να τους µετατρέψει σε εστίες 
ρύπανσης, δυσοσµίας και µόλυνσης της γύρω περιοχής µε αυτονόητους κινδύνους για τη δηµόσια υγεία. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο ∆ήµος ειδοποιεί µε θυροκόλληση τους υπεύθυνους του ακινήτου να προχωρήσουν εντός 
προθεσµίας (10) δέκα εργάσιµων ηµερών στον καθαρισµό της ιδιοκτησίας τους µε δικά τους έξοδα και µέσα.  

3. Εάν µετά την παραπάνω πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή αρνούνται να συµµορφωθούν, ο ∆ήµος 
κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση µε επανάληψη της πρόσκλησης και νέα 5/ήµερη προθεσµία συµµόρφωσης. Μετά την 
άπρακτη πάροδο της δεύτερης και τελευταίας προθεσµίας, ο ∆ήµος, αφού προηγουµένως έχει µεριµνήσει για τη 
διεξαγωγή σχετικής αυτοψίας της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας και την παροχή σχετικής άδειας του αρµόδιου 
Εισαγγελέα, προβαίνει στον καθαρισµό ακαθάρτων ιδιωτικών ακινήτων και καταλογίζει όλες τις σχετικές δαπάνες σε 
βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισµού.  

4. Οι στεγασµένοι ή µη κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, αυλές κ.λ.π.), 
πρέπει να διατηρούνται καθαροί µε τη φροντίδα των υπευθύνων και µε κάθε πρόσφορο µέσο, ακόµη και αν τα 
απορρίµµατα προέρχονται από τρίτους. Ο ∆ήµος, κατά τη διαδικασία της διάταξης της προηγουµένης παραγράφου του 
ιδίου άρθρου του παρόντος Κανονισµού, µπορεί να προβαίνει στον καθαρισµό ακαθάρτων κοινοχρήστων χώρων και να 
καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες καθαρισµού, απολύµανσης, περίφραξης και ασφάλισης του χώρου κ.λ.π. σε βάρος των 
υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισµού.  

5. Σε επείγουσες περιπτώσεις, που ο κίνδυνος της δηµόσιας υγείας από την έλλειψη καθαριότητας σε κάποιον ιδιωτικό 
χώρο είναι άµεσος και επικείµενος, ο ∆ήµος µε µόνη την αυτοψία της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας και την άδεια 
του αρµόδιου Εισαγγελέα, µπορεί να προχωρήσει στον καθαρισµό του συγκεκριµένου χώρου ύστερα από µια (1) και 
µόνη ειδοποίηση των υπευθύνων µε θυροκόλληση και άπρακτη πάροδο 24/ωρης προθεσµίας συµµόρφωσης.  

 
Σε περίπτωση που οι εν λόγω χώροι διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους για την διενέργεια εκδηλώσεων (εκθέσεων, εµπορικών 
δραστηριοτήτων, κ.λπ.), οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να αποκοµίσουν οι ίδιοι τα απορρίµµατα που παράγονται. 
Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιµο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 
 

Άρθρο 22: Καθαριότητα οικοπέδων 
1. Οι υπεύθυνοι (ιδιοκτήτες ή νοµείς ή κάτοχοι) οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων οφείλουν να διατηρούν τα 

ακίνητά τους πάντοτε καθαρά, ακόµη και όταν τρίτοι παρανόµως εναποθέτουν εντός αυτών απορρίµµατα.  
2. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα περιφράζουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού 

και να προβαίνουν σε τακτική καθαριότητα και αποψίλωση σύµφωνα µε το Π.∆. της 12.4.1929 ¨Περί Περιφράξεως 
Οικοπέδων¨ (ΦΕΚ 148/18-4-1929).  

3. Ο ∆ήµος, εφ’ όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης διάταξης, εφαρµόζει αναλογικά τις διαδικασίες που 
προαναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 21 του παρόντος Κανονισµού και αποκαθιστά 
την καθαριότητα και την ασφάλεια του οικοπέδου, καταλογίζοντας όλες τις σχετικές δαπάνες καθαρισµού, απολύµανσης, 
περίφραξης και ασφάλισης του χώρου κ.λ.π. σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του 
άρθρου 4 του παρόντος Κανονισµού.  

4. Κατά τα λοιπά για την καθαριότητα των οικοπεδικών εκτάσεων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εφαρµόζονται το άρθρο 
94, παρ. 1.26, του Ν.3852/2010 ¨Πρόγραµµα Καλλικράτης¨, όπως ισχύει και οι οικείες ποινικές διατάξεις. Σύµφωνα µε το 
άρθρο 94, παρ. 1.26 του Ν. 3852/2010 στις αρµοδιότητες των ∆ήµων περιλαµβάνεται και η µέριµνα, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισµού από τους ιδιοκτήτες, νοµείς και 
επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωµοπόλεων και 
οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισµού 
από τους δήµους, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συµµορφώνονται 
επιβάλλεται πρόστιµο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό µέτρο του χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του 
οικείου ∆ήµου, βεβαιούται εις βάρος τους και η ισόποση σχετική δαπάνη του ∆ήµου προς καθαρισµό, το ύψος της 
οποίας προκύπτει από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και υποβάλλεται µήνυση για το αδίκηµα του 
άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα (παράβαση διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά).  

5. Επίσης δεν επιτρέπεται να προεξέχουν προς οδούς κοινής χρήσης από ιδιωτικά οικόπεδα και κτήµατα κλαδιά δέντρων, 
θάµνοι κ.λ.π. είδη, τα οποία εµποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της αρ. 
1/2008 Αγορανοµικής ∆ιάταξης (ΦΕΚ 1691/Β΄/22- 8-2008). Οι ιδιοκτήτες τους οφείλουν να τα κλαδεύουν έγκαιρα. Σε 
αντίθετη περίπτωση ο ∆ήµος µπορεί να προβεί σε κοπή κλαδιών που δηµιουργούν πρόβληµα στην ασφάλεια των πεζών 
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και οχηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 290 Π.Κ. και του άρθρου 1008 του Α.Κ., χρεώνοντας στους 
υπόχρεους τη δαπάνη και επιβάλλοντας πρόστιµο 100,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.  

6. ∆εν επιτρέπεται η εντός οικοπέδων και λοιπών ιδιωτικών χώρων, προσωρινή αποθήκευση σιδήρων-µετάλλων, 
οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής και λοιπών ανακυκλώσιµων υλικών (ΣΚΡΑΠ) χωρίς την απαιτούµενη άδεια. Στους 
παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.  

      Ο ∆ήµος ειδοποιεί µε κάθε πρόσφορο µέσο τους ιδιοκτήτες ορίζοντας δεκαπενθήµερη προθεσµία συµµόρφωσης. Εάν η      
      προθεσµία παρέλθει άπρακτη, τότε παρεµβαίνει και αποκαθιστά την καθαριότητα του οικοπέδου. 
 

Άρθρο 23: Γενικά για οικοδοµικές εργασίες, δηµόσια έργα 
Τα κάθε είδους έργα που εκτελούνται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου από ιδιώτες ή φορείς του δηµοσίου, κοινωφελείς 
οργανισµούς, εργολάβους δηµοσίων έργων κ.λπ., πρέπει να πληρούν όλους τους κανόνες που προβλέπονται από τις κείµενες 
διατάξεις, τον Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τον παρόντα Κανονισµό. 
 
Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι των έργων οφείλουν να τηρούν όλα τα µέτρα προστασίας πεζών και οχηµάτων, να µην 
παρακωλύουν την κυκλοφορία, να µην δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία της πόλης και να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα 
µέτρα αποφυγής κινδύνου διασποράς ή διαφυγής στο περιβάλλον δοµικών και αδρανών υλικών και κάθε είδους άχρηστων 
αντικειµένων και αποβλήτων. 
 
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν κάθε είδους οικοδοµικές εργασίες (ανέγερση νέων οικοδοµών, επισκευές, λοιπές 
οικοδοµικές εργασίες), που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του ∆ήµου και κάθε εργασία που πραγµατοποιείται σε 
κοινόχρηστους χώρους από οργανισµούς κοινής ωφέλειας ή εργολάβους δηµόσιων ή ιδιωτικών έργων. 

 
Άρθρο 24: Οικοδοµικές εργασίες 

1. Όλες οι οικοδοµικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται µετά τη λήψη της νόµιµης άδειας από το ∆ήµο. Σε κάθε οικοδοµική 
εργασία που γίνεται θα πρέπει να υπάρχει στο χώρο του εργοταξίου: 

α) Αντίγραφο της θεωρηµένης από την Αστυνοµία οικοδοµικής άδειας. 
β) Η προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία πινακίδα µε τον αριθµό της άδειας και την ηµεροµηνία έκδοσής της  
γ) Άδεια κατάληψης – χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών ή για προσωρινή λειτουργία 

εργοταξίου. Η άδεια αυτή χορηγείται µε την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του Κ.Ο.Κ., των κανονισµών 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, καθώς και των κανονισµών που διέπουν την χρήση των κοινόχρηστων 
χώρων. Οι άδειες εκδίδονται είτε για τοποθέτηση κάδου αδρανών υλικών µε την προϋπόθεση ότι ο κάδος 
τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου, είτε για χρήση προστατευτικής περίφραξης µε 
πανί, λαµαρίνα ή πλέγµα, είτε για τοποθέτηση ικριώµατος µε ασφαλή έδραση, στήριξη στην οικοδοµή και 
προστατευτικό κάλυµµα και γενικά για κάθε εκτέλεση διαφόρων τεχνικών υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση 
καταβάλλεται µηνιαίο τέλος χρήσης το ύψος του οποίου ορίζεται στον Κανονισµό Χρήσης Παραχωρούµενων 
Κοινόχρηστων Χώρων του ∆ήµου Κορινθίων. 

2. Τα οικοδοµικά υλικά τοποθετούνται σε συσκευασίες (παλέτες, κάδοι, κ.α.) µετά από χορήγηση της άδειας χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επιβάλλεται το 
προβλεπόµενο στον Κανονισµό Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ∆ήµου Κορινθίων πρόστιµο. Το 
παραπάνω πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.  

3. Ο καθαρισµός και η αποκατάσταση του χώρου γίνεται εντός χρονικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την λήξη της 
άδειας χρήσης, µε φροντίδα και δαπάνες του κατόχου της άδειας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 
6952/2011 "Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους 
χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών". Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή χωρίς ο 
δικαιούχος να έχει προβεί στην αποκατάσταση του χώρου, ο ∆ήµος προβαίνει σ' αυτήν µε δικά του µέσα, 
καταλογίζοντας την δαπάνη στον δικαιούχο. Επιπλέον, η περίπτωση αυτή θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου 
χώρου και καταλογίζεται το προβλεπόµενο στον Κανονισµό Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του 
∆ήµου Κορινθίων πρόστιµο. Το παραπάνω πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

4. Κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν επίσης να τηρούν όλα τα παραπάνω 
προστατευτικά µέτρα. Τα απορρίµµατα που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, και γενικά οικοδοµικές εργασίες 
(ΑΕΚΚ) µεταφέρονται µε ευθύνη του υπόχρεου στους ειδικούς χώρους που επίσηµα έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι 
υποδοχής ΑΕΚΚ µετά από συνεννόηση µε τη Υπηρεσία Καθαριότητας.  

 
Άρθρο 25:  ∆ηµόσια Έργα 

1. Σύµφωνα µε την παρ. 1 του αρθρ. 15 του Ν. 4203/2013, οποιαδήποτε τοµή ή εκσκαφή οδοστρώµατος, ερείσµατος, 
πεζόδροµου ή πεζοδροµίου εθνικής, επαρχιακής, δηµοτικής ή κοινοτικής οδού, η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή 
έργου, που εκτελείται από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, ή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται να γίνει µόνο έπειτα από 
άδεια της αρµόδιας για τη συντήρηση της οδού Υπηρεσίας. Η άδεια θεωρείται από την αρµόδια Αστυνοµική Αρχή πριν από 
την έναρξη των εργασιών. Στην άδεια ορίζεται ο χρόνος µέσα στον οποίο θα ενεργείται η πλήρης αποκατάσταση της 
φθοράς του οδοστρώµατος από την επιχείρηση ή το πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου εκτελείται το έργο και δεν θα 
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πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ηµέρες. Οι αρµόδιες Υπηρεσίες συντήρησης των οδών υποχρεούνται µετά την παρέλευση 
της προθεσµίας, να αποκαθιστούν τις γενόµενες φθορές και να καταλογίζουν τη σχετική δαπάνη σε βάρος του οργανισµού, 
της επιχείρησης ή του προσώπου που εκτελεί ή για λογαριασµό του οποίου εκτελείται το έργο, κατά τις διατάξεις των 
δηµοσίων εσόδων. 

2. Αν από τις παραπάνω εργασίες προκύπτουν ΑΕΚΚ, για την έκδοση της σχετικής άδειας από τον ∆ήµο είναι απαραίτητη η 
προσκόµιση σύµβαση συνεργασίας µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ή Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα 
συναφθεί σύµβαση συνεργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών. Ο διαχειριστής των ΑΕΚΚ τεχνικών υποδοµών ή 
κτιριακών έργων µετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης τους οφείλει να καταθέτει, στην Υπηρεσία που 
επιβλέπει το έργο, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. 

3. Για τις εταιρείες που εκτελούν εργασίες εγκατάστασης τακτικής και έκτακτης συντήρησης των υπόγειων δικτύων διανοµής 
και παροχετεύσεων φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης 
συντήρησης των µετρητικών και των ρυθµιστικών διατάξεων φυσικού αερίου, καθώς και για τις εταιρείες παραγωγής και 
διανοµής θερµικής ενέργειας για την εγκατάσταση υπόγειων δικτύων διανοµής θερµότητας εφαρµόζονται οι διατάξεις της 
παρ. 3, του άρθρ. 7 του Ν. 2364/1995. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές δεν απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε άδειας από 
οποιαδήποτε δηµόσια, δηµοτική, νοµαρχιακή ή κοινοτική αρχή ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα και δεν καταβάλλεται 
τέλος χρήσης οδών, πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων ή οποιοδήποτε άλλο τέλος ή εισφορά υπέρ 
οποιουδήποτε. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της προηγούµενης παραγράφου. 

4. Γενικά, όπου προβλέπεται από το νόµο, οι πάροχοι δικτύων που εκτελούν εργασίες υποχρεούνται σε καταβολή τέλους, το 
οποίο καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, τέλος χρήσης 
υπεδάφους). Ειδικότερα οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών καταβάλλουν τέλος και καταθέτουν εγγυητική 
επιστολή για την καλή εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης στις οποίες αυτοί προβαίνουν στα πλαίσια των 
χορηγηθέντων δικαιωµάτων διέλευσης. Το τέλος και το ύψος της εγγύησης καθορίζονται στον υπ' αριθ. 528/075/10-07-
2009 Κανονισµό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων περί καθορισµού των τελών διέλευσης, των 
τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης για όλη την 
Ελλάδα (Άρθρο 27.5, Σελ. 32). Ο πάροχος υποχρεούται, µε την ολοκλήρωση των έργων, να επαναφέρει στην πρότερη 
κατάσταση όλα τα πράγµατα (ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλτοτάπητες, πεζοδρόµια, ρείθρα, κράσπεδα, κ.λπ.), τα οποία 
έχουν υποστεί ζηµιές κατά την εκτέλεση των έργων. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης εργασιών 
διαπιστωθούν από την αρµόδια για τη συντήρηση της οδού Υπηρεσίας ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως λακκούβες 
κ.λπ.), ο πάροχος υποχρεούται να επαναλάβει άµεσα τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. 

5. Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων του παρόντος άρθρου επιβάλλεται το προβλεπόµενο στον Κανονισµό Χρήσης 
Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ∆ήµου Κορινθίων πρόστιµο και καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική 
επιστολή. Το παραπάνω πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

 
Άρθρο 26: Βεβαίωση παραβάσεων 

Αρµόδια υπηρεσία για την διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόµενων χρηµατικών προστίµων ή άλλων 
διοικητικών µέτρων και κυρώσεων και την υποβολή µηνύσεων σε βάρος των παραβατών είναι η Υπηρεσία Καθαριότητας, µέσω 
των αρµοδίων υπαλλήλων της (προϊστάµενοι, επόπτες καθαριότητας κλπ). Αρµόδιο για την εφαρµογή του Κανονισµού είναι 
επίσης και οποιοδήποτε άλλο, κατά νόµο αρµόδιο και εντεταλµένο όργανο (π.χ. υγειονοµικές, αστυνοµικές αρχές, επιτροπές 
περιβάλλοντος).  
 
Σε κάθε περίπτωση ο ∆ήµαρχος µπορεί, µε αποφάσεις του, να αναθέτει σε δηµοτικούς υπαλλήλους την εφαρµογή µέρους ή του 
συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων.  
 
Τα όργανα αυτά εξουσιοδοτούνται να βεβαιώνουν κατά περίπτωση παραβάσεις και κατά συνέπεια υποχρεούνται να εφαρµόζουν 
µε υπευθυνότητα και αυστηρότητα τα προβλεπόµενα στον παρόντα Κανονισµό. Οι παραπάνω κατά την επιβολή των κυρώσεων 
οφείλουν να επιδεικνύουν την Απόφαση αυτή µε τα στοιχεία τους, εφόσον τους ζητηθεί από τον παραβάτη που είναι παρών κατά 
την διαπίστωση της παράβασης.  
 
Οι προβλεπόµενες κυρώσεις του παρόντος κανονισµού επιβάλλονται σε ειδικό για το σκοπό αυτό αριθµηµένο τριπλότυπο έντυπο 
το οποίο συντάσσεται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα. Ένα αντίτυπο του παραδίδεται ή κοινοποιείται στον υπόχρεο, ένα 
δεύτερο παραδίδεται στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών για την είσπραξη του προστίµου, και το τρίτο παραµένει στο στέλεχος 
που διατηρεί η Υπηρεσία Καθαριότητας. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του παρόντος ορίζεται ενδεικτικά ο τύπος και η µορφή του εντύπου 
«ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».  
 

Άρθρο 27: Επιβολή, Αναπροσαρµογή προστίµων 
1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος Κανονισµού παρατίθεται πίνακας επιβαλλόµενων προστίµων ανά είδος παράβασης.  
2. Τα έσοδα που εισπράττονται από τις ανωτέρω περιπτώσεις θα αποτελούν έσοδο του ∆ήµου και θα προορίζονται για την 

Υπηρεσία Καθαριότητας.  
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3. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου µε απόφασή του µπορεί να αναπροσαρµόζει το ύψος των προβλεπόµενων από τον 
παρόντα Κανονισµό προστίµων και επιβαλλοµένων τελών. Η αναπροσαρµογή αυτή των τελών δεν µπορεί να γίνεται σε 
χρονικό διάστηµα λιγότερο του έτους.  

4. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίµου µειώνεται στο ήµισυ εάν ο υπόχρεος καταβάλει το πρόστιµο στο 
ταµείο του ∆ήµου εντός δέκα (10) ηµερών από την επόµενη ηµέρα βεβαίωσης της παράβασης ή από την κοινοποίησή 
της και σε κάθε περίπτωση πριν από την άσκηση της προσφυγής. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη 
παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωµα προσβολής ή αµφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίµου.  

 
Άρθρο 28: Ενστάσεις, Προσφυγές 

1. Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ µε το άρθρο 5 του Ν. 
1406/83 και τροποποιήθηκαν µε την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95 και την παρ. 3β του άρθρου 17 του Ν. 
3491/2006, συνιστάται σε κάθε ∆ήµο επιτροπή συµβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και 
αµφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή µειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, 
τέλους, δικαιώµατος, εισφοράς και προστίµου µεταξύ ∆ήµου και φορολογουµένων.  

2. Ένσταση – προσφυγή µπορεί να ασκήσει α) ο άµεσα ενδιαφερόµενος ή β) άλλο εξουσιοδοτηµένο από τον 
ενδιαφερόµενο πρόσωπο. Η ένσταση – προσφυγή µπορεί να ασκηθεί µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την 
επίδοση της πράξης στον υπόχρεο ή από τότε που αποδεδειγµένα έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Η ένσταση – προσφυγή 
κατατίθεται στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου (Υπηρεσία Καθαριότητας), που την διαβιβάζει στην Επιτροπή 
Συµβιβαστικής Επίλυσης ∆ιαφορών (όπως αυτή ορίζεται µε την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995) του ∆ήµου. 

3. Κατά των επιβαλλοµένων χρηµατικών προστίµων και λοιπών διοικητικών ποινών του παρόντος Κανονισµού, 
επιτρέπεται η άσκηση των προβλεπόµενων από τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων.  

4. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 2717/1999 η προσφυγή ασκείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
εξήντα (60) ηµερών, η οποία αρχίζει από την κατά νόµο επίδοση της πράξης ή από τότε που αποδεδειγµένα έλαβαν 
πλήρη γνώση αυτής. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας καµία προσφυγή δεν γίνεται δεκτή. Οι παραβάσεις 
των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού βεβαιώνονται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες όπως καθορίζεται στο άρθρο 2.  

5. Ο παραβάτης µπορεί να εκθέσει τις αντιρρήσεις του στην Υπηρεσία Καθαριότητας εντός τριών (3) ηµερών από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πράξης βεβαίωσης παράβασης του Κανονισµού Καθαριότητας. Στις περιπτώσεις που είτε 
ο παραβάτης δεν εµφανιστεί εντός της τριήµερης προθεσµίας, είτε οι αντιρρήσεις του κριθούν αβάσιµες, επιβάλλεται το 
διοικητικό πρόστιµο για την παράβαση που έκανε. 

 
Τα πρόστιµα, τέλη κ.λπ., επιβάλλονται µε απόφαση ∆ηµάρχου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί βεβαίωσης και 
είσπραξης των εσόδων του ∆ήµου και µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

Άρθρο 29: Ισχύς Κανονισµού 
1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ παρατίθεται το βασικό θεσµικό νοµικό πλαίσιο. Με βάση αυτό το ισχύον θεσµικό πλαίσιο 

καταρτίστηκε ο Κανονισµός Καθαριότητας. 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 
της κείµενης νοµοθεσίας.  

2. Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει από την σχετική απόφαση έγκρισής του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ο 
Κανονισµός δηµοσιεύεται κατά το πλήρες κείµενό του, όπως ορίζει το άρθρο 79, παρ. 4 του Ν. 3463/2006 και σύµφωνα 
µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 284 του ιδίου Νόµου, µε τοιχοκόλληση µε αποδεικτικό δηµοσίευσης στον 
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος στον οποίο και παραµένει. Από της ισχύος του παρόντος 
κανονισµού καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη προγενέστερων κανονιστικών αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

3. Με τον πιο πάνω Κανονισµό της Υπηρεσίας Καθαριότητας δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου.  

4. Κάθε τι που δεν έχει προβλεφθεί από τον παρόντα Κανονισµό επιλύεται µε απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

5. Η καθαριότητα του ∆ήµου αποβλέπει σε άνετες και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, και στηρίζεται στην ευαισθησία 
και ενηµέρωση των συµπολιτών µας και τη συνεχή συνεργασία των δηµοτών µε τις ∆ηµοτικές Υπηρεσίες. Κάθε δηµότης 
έχει ηθική υποχρέωση να είναι ενεργός πολίτης, να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και να προβαίνει σε 
συστάσεις σε εκείνους που τις παραβιάζουν. Κάθε δηµότης επίσης οφείλει να έχει κατά νου ότι η καθαριότητα είναι 
υπόθεση όλων, να γνωστοποιεί στις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου, τις παραλείψεις των υπηρεσιών, τις παραβάσεις 
της υπηρεσίας καθαριότητας και των συνδηµοτών σε σχέση µε τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υποπίπτουν στην 
αντίληψή του, ώστε να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα.  

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  
Αναπόσπαστο µέρος του Κανονισµού Καθαριότητας αποτελούν τα παρακάτω Παραρτήµατα:  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 
 

Α/Α 
Άρθρο  

Κανονισµού 
Περιγραφή Παράβασης Επιβαλλόµενο Πρόστιµο 

1 
Άρθρο 8,  

          παρ. 1α 

Αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των δηµοτικών 
(αστικών) ογκωδών απορριµµάτων (έπιπλα, 
στρώµατα, ογκώδεις συσκευασίες κ.λπ.), όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 1.5 του 
παρόντος Κανονισµού. 

20,00 € (Ευρώ) ανά κυβικό 
µέτρο ή µονάδα αποκοµιδής ή 
80,00 € (Ευρώ) ανά πλήρες 
δροµολόγιο οχήµατος. 

2 
Άρθρο 9,  
παρ. 1 

Αποκοµιδή των ειδικών απορριµµάτων από 
βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες 
δραστηριότητες, όπως αυτές καθορίζονται στο 
άρθρο 3, παρ. 2.1, του παρόντος Κανονισµού. 

20,00 € (Ευρώ) ανά κυβικό 
µέτρο ή µονάδα αποκοµιδής ή 
80,00 € (Ευρώ) ανά πλήρες 
δροµολόγιο οχήµατος. 

3 
Άρθρο 11,  

παρ. 4γ 
Αποκοµιδή ογκωδών αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ). 

20,00 € (Ευρώ) ανά κυβικό 
µέτρο ή µονάδα αποκοµιδής 
και 80,00 € (Ευρώ) ανά 
πλήρες δροµολόγιο οχήµατος. 

4 
Άρθρο 24,  

παρ. 1γ 

Χρήση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση 
οικοδοµικών υλικών ή για προσωρινή λειτουργία 
εργοταξίου. 

Μηνιαίο τέλος χρήσης το ύψος 
του οποίου ορίζεται στον 
Κανονισµό Χρήσης 
Παραχωρούµενων 
Κοινόχρηστων Χώρων του 
∆ήµου Κορινθίων 

5 
Άρθρο 25,  

παρ. 4 

Τοµή ή εκσκαφή οδοστρώµατος, ερείσµατος, 
πεζόδροµου ή πεζοδροµίου εθνικής, επαρχιακής, 
δηµοτικής ή κοινοτικής οδού, η οποία είναι 
απαραίτητη για την κατασκευή έργου, που 
εκτελείται από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, 
νοµικό ή φυσικό πρόσωπο. 

Τέλος το οποίο καθορίζεται 
στον υπ' αριθ. 528/075/10-07-
2009 Κανονισµό της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδροµείων περί 
καθορισµού των τελών 
διέλευσης, των τελών χρήσης 
δικαιωµάτων διέλευσης και 
του ύψους των εγγυήσεων 
καλής εκτέλεσης των εργασιών 
διέλευσης για όλη την Ελλάδα. 
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Όλα τα παρακάτω πρόστιµα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής 

Α/Α 
Άρθρο  

Κανονισµού 
Περιγραφή Παράβασης Επιβαλλόµενο Πρόστιµο 

1 
Άρθρο 7,  
παρ. 2α 

Η παρεµπόδιση κατασκευής ειδικών εσοχών – 
αποτµήσεων για την τοποθέτηση των κάδων 
µηχανικής αποκοµιδής, η µετακίνηση των κάδων 
και των λοιπών µέσων προσωρινής αποθήκευσης 
απορριµµάτων, η παρεµπόδιση τοποθέτησης 
προστατευτικών «Π» και η αυθαίρετη αφαίρεσή 
τους, η εσκεµµένη φθορά των ανωτέρω µέσων. 

200,00 € (Ευρώ) 

2 
Άρθρο 7,  
παρ. 2β 

Η µερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων 
µέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, 
συνεπεία πρόσκρουσης ή βανδαλισµού ή 
πρόκλησης πυρκαγιάς. 

400,00 € (Ευρώ) 

3 
Άρθρο 7,  
παρ. 2γ 

Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφηµιστικών 
αφισών, η αναγραφή συνθηµάτων σε κάδους ή 
άλλα µέσα προσωρινής αποθήκευσης. 

50,00 € (Ευρώ) 

4 
Άρθρο 7,  
παρ. 3 

Η τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από τους κάδους 
µηχανικής αποκοµιδής και τα λοιπά µέσα 
προσωρινής αποθήκευσης. 

100,00 € (Ευρώ) 

5 
Άρθρο 7,  
παρ. 4 

Η τοποθέτηση απορριµµάτων σε πλατείες, πάρκα, 
οικόπεδα, άλση, έξω από ξένη ιδιοκτησία, το 
κρέµασµά τους σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε 
αλλού, η ρίψη τους στο δρόµο ή στο πεζοδρόµιο 
από οποιοδήποτε ύψος. 

200,00 € (Ευρώ) 

6 
Άρθρο 7,  
παρ. 5 

Ο µη καθαρισµός των ιδιόκτητων µέσων 
προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων (κάδοι, 
συµπιεστές, καλάθια, κ.λπ.) που διατηρούνται από 
ιδιώτες ή επιχειρήσεις και βρίσκονται σε 
κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους. 

100,00 € (Ευρώ) 

7 
Άρθρο 8,  
παρ. 1γ 

Η εναπόθεση ογκωδών αντικειµένων στο 
πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε κοινόχρηστους 
χώρους χωρίς προηγούµενη συνεννόηση µε την 
αρµόδια ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου, µε 
αποτέλεσµα την παρακώλυση της κυκλοφορίας 
πεζών ή οχηµάτων και τη δυσχέρεια της 
αποκοµιδής τους. 

Πρόστιµο το ύψος του οποίου  
ορίζεται στον Κανονισµό Χρήσης 
Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων 
Χώρων του ∆ήµου Κορινθίων 

8 
Άρθρο 8,  
παρ. 2 

Η παράλειψη ελαχιστοποίησης δια συµπίεσης, 
περίδεσης ή άλλου πρόσφορου τρόπου των πάσης 
φύσης ογκωδών απορριµµάτων συσκευασίας 
(χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λπ.) που 
τοποθετούνται προς αποκοµιδή από καταστήµατα, 
γραφεία, κ.λπ. 

100,00 € (Ευρώ) 

9 
Άρθρο 8,  
παρ. 3 

Η παράλειψη συσκευασίας σε ανθεκτικούς 
πλαστικούς σάκους και η µη τοποθέτηση στους 
ειδικούς κάδους κοµποστοποίησης, των φύλλων, 
ξηρών ανθέων, κλαδιών, γκαζόν, υπολοίπων 
καθαρισµού κήπων, κ.λπ., εάν έχουν µικρό όγκο 
και βάρος, ή εάν αυτά έχουν µεγάλο όγκο, η µη 
τήρηση της διαδικασίας αποκοµιδής ογκωδών 
αντικειµένων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

100,00 € (Ευρώ) για απορρίµµατα 
 µε µικρό όγκο ή πρόστιµο το ύψος 
 του οποίου ορίζεται στον 
Κανονισµό Χρήσης 
Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων 
Χώρων του ∆ήµου Κορινθίων για 
απορρίµµατα µε  
µεγάλο όγκο. 
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Α/Α 
Άρθρο  

Κανονισµού 
Περιγραφή Παράβασης Επιβαλλόµενο Πρόστιµο 

8, παρ. 1.  

10 
Άρθρο 9,  
παρ. 2 

Η µη τήρηση των υποχρεώσεων που 
περιγράφονται στο άρθρο 9, παρ. 2, των 
υπευθύνων βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, 
συνεργείων κ.λπ., όταν ο ∆ήµος δεν έχει τη 
δυνατότητα αποκοµιδής των ειδικών απορριµµάτων 
του άρθρου 3, παρ. 2.1. Για τους παραβάτες 
ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 8, παρ. 1γ. 
(Αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, που 
επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις του 
Κανονισµού Κοινόχρηστων Χώρων). 

Πρόστιµο το ύψος του οποίου  
ορίζεται στον Κανονισµό Χρήσης 
Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων 
Χώρων του ∆ήµου Κορινθίων. 
 

11 
Άρθρο 9, 
 παρ. 3 

Η µη τήρηση των υποχρεώσεων που 
περιγράφονται στο άρθρο 9, παρ. 3, των 
υπευθύνων των επιχειρήσεων που παράγουν 
ζωικά υποπροϊόντα. 

500,00 € (Ευρώ) 

12 
Άρθρο 9,  
παρ. 4β 

Η ανάµειξη των µολυσµατικών µε τα µη 
µολυσµατικά απόβλητα. 

500,00 € (Ευρώ) 

13 
Άρθρο 9,  
παρ. 5α 

Η µη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 5α 
που αφορά τα ειδικά απόβλητα του άρθρου 3, παρ. 
2.3 του παρόντος Κανονισµού και είναι γνωστά ως 
απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και 
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). (Η παράβαση θεωρείται 
αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και 
επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις του 
Κανονισµού Κοινόχρηστων Χώρων). 

Πρόστιµο το ύψος του οποίου 
ορίζεται στον Κανονισµό Χρήσης 
Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων 
Χώρων του ∆ήµου Κορινθίων. 

14 
Άρθρο 9,  
παρ. 5β 

Η ανεξέλεγκτη διάθεση των ΑΕΚΚ σε ακάλυπτους 
χώρους, όπως οικόπεδα, χείµαρρους, ρέµατα, 
πάρκα ή δάση, εντός ή εκτός σχεδίου πόλης. 

500,00 € (Ευρώ) 

15 
Άρθρο 9,  
παρ. 6 

Η µη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9, παρ. 6 
του παρόντος Κανονισµού για τα αυτοκίνητα, 
οχήµατα κ.λπ., που αναφέρονται στο άρθρο 3, παρ. 
2.4 και βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
(ΟΤΚΖ). 

500,00 € (Ευρώ) 

16 
Άρθρο 10,  

παρ. 1 

Η µη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 1, 
σχετικά µε την διαχείριση των τοξικών – 
επικίνδυνων αποβλήτων του άρθρου 3, παρ. 3 του 
παρόντος Κανονισµού. 

1000,00 € (Ευρώ) 

17 
Άρθρο 10,  

παρ. 2 

Η ανάµειξη τοξικών – επικίνδυνων απορριµµάτων 
µε τα οικιακά, καθώς και η τοποθέτησή τους σε 
κάδους και λοιπά µέσα αποκοµιδής. 

1000,00 € (Ευρώ) 

18 
Άρθρο 11, 

παρ. 4 

Η µη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 4 
σχετικά µε την διαχείριση των ανακυκλώσιµων 
αποβλήτων του άρθρου 3, παρ. 3.4 του παρόντος 
Κανονισµού. 

100,00 € (Ευρώ) 

19 
Άρθρο 12,  

παρ. 1 

Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούµενους, 
άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών 
µικροσυσκευασίας, µικροαντικειµένων και ειδών 
ατοµικής χρήσης σε δρόµους, πεζοδρόµια και 

50,00 € (Ευρώ) 
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λοιπούς κοινόχρηστους χώρους αντί για την ρίψη 
τους στα υπάρχοντα καλάθια ή τους κάδους 
απορριµµάτων. 

20 
Άρθρο 12,  

παρ. 2 

Η ρύπανση του οδοστρώµατος ή άλλων 
κοινόχρηστων χώρων µε λάδια κάθε είδους 
οχηµάτων και η µη µέριµνα για τον καθαρισµό των 
παραπάνω χώρων. 

200,00 € (Ευρώ) 

21 
Άρθρο 12,  

παρ. 3 

Η µη µέριµνα των ιδιοκτητών ή συνοδών 
κατοικίδιων ζώων για τον άµεσο καθαρισµό του 
περιβάλλοντος από τις ακαθαρσίες των ζώων τους. 

50,00 € (Ευρώ) 

22 
Άρθρο 13,  

παρ. 1 

Η εµπορική διαφήµιση εκτός πλαισίων και ειδικών 
θέσεων διαφήµισης, η ρύπανση µε εµπορικές 
αφίσες, φέιγ βολάν, συνθήµατα, κ.λπ., καθώς και 
µε αεροπανό. 

200,00 € (Ευρώ) 

23 
Άρθρο 13,  

παρ. 2 

Η επικόλληση αγγελτηρίων κηδειών, µνηµόσυνων 
κ.λπ. σε κολώνες της ∆ΕΗ, ΟΤΕ, σε τοίχους οικιών, 
καταστηµάτων κ.λπ. και σε κάθε περίπτωση η µη 
επικόλληση των παραπάνω αγγελτηρίων σε ειδικά 
διαµορφωµένα πλαίσια τοποθετηµένα σε χώρους 
οι οποίοι καθορίζονται από το ∆ήµο. 

200,00 € (Ευρώ) 

24 
Άρθρο 13,  

παρ. 3 

Η εγκατάλειψη υπολειµµάτων διαφηµιστικών 
πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους 
χώρους (κόλλες, σχισµένες αφίσες, κ.λπ.), καθώς 
και η απαράδεκτη εµφάνιση   διαφηµιστικών 
ταµπλό. 

200,00 € (Ευρώ) 

25 
Άρθρο 13,  

παρ. 4 

Η τοποθέτηση πλαισίων και διαφηµίσεων σε 
κοινόχρηστους χώρους που δεν έχουν οριστεί για 
την προβολή υπαίθριας διαφήµισης, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 "Υπαίθρια 
διαφήµιση, συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων 
και άλλες διατάξεις". 

400,00 € (Ευρώ) 

26 
Άρθρο 14,  

παρ. 1 

Η ρύπανση µνηµείων, αγαλµάτων, αρχαιολογικών 
χώρων και λοιπών δηµόσιων χώρων και κτιρίων. 
(Στους παραβάτες, πέραν του προστίµου, 
καταλογίζονται και δαπάνες αποκατάστασης). 

500,00 € (Ευρώ) 

27 
Άρθρο 14,  

παρ. 2 

Η ρύπανση των στοιχείων αστικού εξοπλισµού 
(παγκάκια, κολώνες ηλεκτροφωτισµού, στάσεις 
λεωφορείων, καθώς και κάθε είδους πινακίδες, 
κ.λπ.). (Στους παραβάτες, πέραν του προστίµου, 
καταλογίζονται και δαπάνες αποκατάστασης). 

50,00 € (Ευρώ) 

28 
Άρθρο 15,  

παρ. 1 

Η παράλειψη συσκευασίας σε ειδικούς και καλά 
κλεισµένους σάκους των ευπαθών και δύσοσµων 
αποβλήτων (υπολείµµατα τροφών, κόκαλα κ.λπ.) 
και η µη τοποθέτησή τους στα µέσα µηχανικής 
αποκοµιδής από τους υπεύθυνους κάθε είδους 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, όπου 
παρατηρείται µεγάλη παραγωγή κάθε µορφής 
απορριµµάτων (οργανικές ουσίες, συσκευασίες, 

200,00 € (Ευρώ) 
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κ.λπ.). 

29 
Άρθρο 15,  

παρ. 2 

Η παράλειψη ελαχιστοποίησης του όγκου δια 
συµπίεσης ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περίδεση, 
κ.λπ.) και η µη τοποθέτηση στα µέσα µηχανικής 
αποκοµιδής των στερεών αποβλήτων των οποίων 
είναι δυνατή η συµπίεση από τους υπεύθυνους των 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
(χονδρεµπορικές επιχειρήσεις, υπεραγορές, κ.λπ.). 
Η παράλειψη συσκευασίας σε ερµητικά κλειστές, 
στεγανές σακούλες και η µη τοποθέτηση σε 
ιδιόκτητους κάδους των αποβλήτων, όταν κατά την 
κρίση της Υπηρεσίας Καθαριότητας τα παραπάνω 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, είτε 
παράγουν υπερβολικά µεγάλες ποσότητες αστικών 
στερεών αποβλήτων, είτε τα απόβλητά τους λόγω 
σύνθεσης, είδους ή και ποιότητας διαφέρουν από 
τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα. 

200,00 € (Ευρώ) 

30 
Άρθρο 15,  

παρ. 3 

H πληµµελής τοποθέτηση δοχείων και καλαθιών 
απορριµµάτων και η απουσία µέριµνας για το 
τακτικό τους άδειασµα και την καθαριότητα του 
περιβάλλοντος χώρου από τους υπεύθυνους 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος όπως 
περίπτερα, κυλικεία, κ.α., όπου παράγονται κάθε 
µορφής απορρίµµατα από την επιτόπια 
κατανάλωση των προσφερόµενων ειδών (καφές, 
αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό, κ.λπ.). 

100,00 € (Ευρώ) 

31 
Άρθρο 16,  

παρ. 2 

Η τοποθέτηση στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή 
σε πλατεία, που βρίσκεται µπροστά από το 
κατάστηµα τους, αντικειµένων ή υλικών σχετικών 
µε την εµπορική τους δραστηριότητα. 

200,00 € (Ευρώ) 

32 
Άρθρο 16,  

παρ. 3 

Η αµέλεια καθαρισµού των κοινόχρηστων χώρων 
που προσδιορίζονται για κατάληψη, ύστερα από 
σχετική άδεια της ∆ηµοτικής Αρχής.  

200,00 € (Ευρώ) 

33 
Άρθρο 16,  

παρ. 4 

Η διεξαγωγή εργασιών κάθε είδους καταστηµάτων 
ή συνεργείων (π.χ. συνεργεία επισκευής 
αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων, συνεργεία 
ελαστικών αυτοκινήτων, συναρµολόγησης επίπλων 
ή άλλων ειδών κ.λ.π.) στα πεζοδρόµια ή 
καταστρώµατα δρόµων. 

200,00 € (Ευρώ) 

34 
Άρθρο 16,  

παρ. 5 
Η εναπόθεση πάσης φύσεως υλικών συσκευασίας 
έξω από το χώρο των περιπτέρων.  

200,00 € (Ευρώ) 

35 
Άρθρο 16,  

παρ. 6 

Η απόρριψη στους υπονόµους και στα δίκτυα 
απορροής µηχανέλαια από συνεργεία οχηµάτων, 
µαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήµατα 
εστίασης, υγρά µπαταριών και γενικά κάθε είδους 
υγρά απόβλητα, που µπορεί να προκαλέσουν 
ρύπανση του περιβάλλοντος 

200,00 € (Ευρώ) 

36 
Άρθρο 16,  

παρ. 7 
Η απουσία µέριµνας για τον καθαρισµό 
κατειληµµένου χώρου και την απελευθέρωσή του 

200,00 € (Ευρώ) 
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από τραπεζοκαθίσµατα, ξαπλώστρες, οµπρέλες, 
τέντες, κ.λπ., από τους υπεύθυνους επιχειρήσεων 
που ασκούν την δραστηριότητά τους εποχιακά, 
όπως είναι τα παραλιακά καταστήµατα που 
αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσµατα στην αµµουδιά, 
κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο. 

37 Άρθρο 17 

Η στάθµευση µπροστά από κάδους και η εµπόδιση 
της µηχανικής αποκοµιδής των απορριµµάτων και 
η παρεµπόδιση δηµοτών στην εναπόθεση 
απορριµµάτων στους κάδους. 

200,00 € (Ευρώ) 

38 
Άρθρο 18,  
παρ. 1στ 

Η παράλειψη αποµάκρυνσης των πάγκων 
πώλησης και των απούλητων προϊόντων από τους 
αδειούχους πωλητές µετά το πέρας λειτουργίας των 
λαϊκών αγορών. (Η παράλειψη αυτή θεωρείται 
αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και 
επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις του 
Κανονισµού Κοινόχρηστων Χώρων). 

Πρόστιµο το ύψος του οποίου 
ορίζεται στον Κανονισµό Χρήσης 
Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων 
Χώρων του ∆ήµου Κορινθίων. 

39 
Άρθρο 18,  

παρ. 2ε 

Η παράλειψη απόσυρσης των πάγκων και κάθε 
πρόσθετης κατασκευής από το χώρο εργασίας από 
τους µικροπωλητές µετά την λήξη του ωραρίου. (Η 
παραµονή µετά το πέρας του νόµιµου ωραρίου 
θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου 
χώρου και επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις 
του Κανονισµού Κοινόχρηστων Χώρων). 

Πρόστιµο το ύψος του οποίου 
ορίζεται στον Κανονισµό Χρήσης 
Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων 
Χώρων του ∆ήµου Κορινθίων. 

40 
Άρθρο 18,  

παρ. 3 

Η ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών, δηµοτικών 
αγορών και χώρων άσκησης υπαίθριου εµπορίου 
του άρθρου 17 του παρόντος Κανονισµού. 

200,00 € (Ευρώ) 

41 
Άρθρο 19,  

παρ. 1 

Η απουσία µέριµνας από τους υπεύθυνους 
µεταφοράς ώστε τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά 
τα µεταφορικά µέσα ξηρού ή υγρού φορτίου να 
έχουν το φορτίο τους πλήρως προστατευµένο από 
κινδύνους διαρροής ή διασποράς και τα ανοικτά 
φορτηγά να µεταφέρουν το φορτίο τους καλυµµένο 
µε µουσαµά ή άλλο κατάλληλο µέσο προστασίας. 

300,00 € (Ευρώ) 

42 
Άρθρο 19,  

παρ. 2 

Η απουσία µέριµνας από τους µεταφορείς και τους 
υπεύθυνους των επιχειρήσεων ή των 
καταστηµάτων για την περισυλλογή µετά το πέρας 
κάθε εργασίας των απορριµµάτων οποιασδήποτε 
µορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση 
εµπορευµάτων. 

300,00 € (Ευρώ) 

43 Άρθρο 20 

Η µε οποιοδήποτε τρόπο απόρριψη σε ακάλυπτους 
χώρους δηµόσιους και ιδιωτικούς εντός ή εκτός 
σχεδίου πόλης, ρέµατα, δάση, παραλίες, θάλασσες 
κ.λπ., άχρηστων υλικών µε συνέπεια τη σοβαρή 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος, τη δηµιουργία 
εστιών µόλυνσης και την προσβολή της αισθητικής 
του τοπίου και του οικιστικού περιβάλλοντος. 

1000,00 € (Ευρώ) 

44 Άρθρο 21 
Η µη τήρηση της καθαριότητας στους ιδιόκτητους ή 
τους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, 

200,00 € (Ευρώ) 
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εργοστασίων και επιχειρήσεων (στεγασµένους ή 
µη). Ακόµη η µη αποκοµιδή των απορριµµάτων που 
παράγονται σε περίπτωση που οι εν λόγω χώροι 
διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους για την 
διενέργεια εκδηλώσεων (εκθέσεων, εµπορικών 
δραστηριοτήτων, κ.λπ.). 

45 
Άρθρο 22,  

παρ. 4 

H µη τήρηση από τους ιδιοκτήτες, νοµείς και 
επικαρπωτές των υποχρεώσεων καθαρισµού των 
οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που 
βρίσκονται εντός πόλεων, κωµοπόλεων και 
οικισµών και σε απόσταση µέχρι εκατό (100) µέτρα 
από τα όριά τους. 

0,5 € (Ευρώ) ανά τ.µ. οικοπεδικού 
χώρου 

46 
Άρθρο 22,  

παρ. 5 

Η παρεµπόδιση της ασφαλής κυκλοφορίας πεζών 
και οχηµάτων, από κλαδιά δέντρων, θάµνοι κ.λπ. 
είδη, που προεξέχουν προς οδούς κοινής χρήσης 
από ιδιωτικά οικόπεδα και κτήµατα. 

100,00 € (Ευρώ) 

47 
Άρθρο 22,  

παρ. 6 

Η προσωρινή αποθήκευση εντός των οικοπέδων 
και λοιπών ιδιωτικών χώρων, σιδήρων-µετάλλων, 
οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής και λοιπών 
ανακυκλώσιµων υλικών (ΣΚΡΑΠ) χωρίς την 
απαιτούµενη άδεια. 

200,00 € (Ευρώ) 

48 
Άρθρο 24,  

παρ. 2 

Η µη τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών σε 
συσκευασίες (παλέτες, κάδοι, κ.α.) µετά από 
χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου. (Η 
παράβαση αυτή θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη 
κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις 
προβλεπόµενες κυρώσεις του Κανονισµού 
Κοινόχρηστων Χώρων). 

Πρόστιµο το ύψος του οποίου 
ορίζεται στον Κανονισµό Χρήσης 
Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων 
Χώρων του ∆ήµου Κορινθίων. 

49 
Άρθρο 24,  

παρ. 3 

Η απουσία µέριµνας για τον καθαρισµό και την 
αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου για 
τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών ή για προσωρινή 
λειτουργία εργοταξίου εντός χρονικής προθεσµίας 
πέντε (5) ηµερών από την λήξη της άδειας χρήσης. 
(Η παράβαση αυτή θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη 
κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις 
προβλεπόµενες κυρώσεις του Κανονισµού 
Κοινόχρηστων Χώρων). 

Πρόστιµο το ύψος του οποίου 
ορίζεται στον Κανονισµό Χρήσης 
Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων 
Χώρων του ∆ήµου Κορινθίων. 

50 
Άρθρο 25,  

παρ. 4 

Η µη τήρηση των όρων του άρθρου 24 του 
παρόντος Κανονισµού Καθαριότητας από τα 
νοµικά ή φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας που εκτελούν οποιαδήποτε τοµή ή 
εκσκαφή οδοστρώµατος, ερείσµατος, πεζόδροµου 
ή πεζοδροµίου εθνικής, επαρχιακής, δηµοτικής ή 
κοινοτικής οδού, η οποία είναι απαραίτητη για την 
κατασκευή έργου. 

Πρόστιµο το ύψος του οποίου 
ορίζεται στον Κανονισµό Χρήσης 
Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων 
Χώρων του ∆ήµου Κορινθίων. 
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∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
Αδειµάντου & Σισσύφου – Κόρινθος 
Τηλ.:27410-27004 

Αύξων Αριθµός / Έτος………/..…….. 
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Πατρός:…………………………………………….. 
∆/νση 
Κατοικίας:…………………………………………... 
Ταχ. 
Κώδικας:……………………………………………… 
Α.∆.Τ. ή 
∆ιαβατηρίου:…………………………………….. 
Α.Φ.Μ.:……………………………………………………
… 

Όνοµα Μητρός:……………………………………………… 
Πόλη:………………………………………………………….. 
Τηλ:……………………………………………………………. 
Εκδ. Αρχή:……………………………………………………. 
∆ΟΥ:…………………………………………………………... 

  
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

Α. Τόπος και χρόνος τέλεσης παράβασης 
Ηµερ/νια:………………………………..Ώρα:………………………………..∆ιεύθυνση:…………………………………
….. 
Περιοχή:…………………………………………..∆ήµου Κορινθίων 

Β. Είδος Παράβασης (συνοπτική περιγραφή και αναγραφή του σχετικού άρθρου Κανονισµού) 
 
 
Γ. Επιβαλλόµενο Χρηµατικό Πρόστιµο……………………€ ( καταβάλλεται στα ταµεία του ∆ήµου) 
Απόψεις Ελεγχόµενου: 
 
 

Ηµεροµηνία …… / …… / ………. 
 

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ 
(Υπογραφή - Ονοµ/µο) 

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
1.…………………………………………………………
… 
2. 
…………………………………………………………... 

□ Άρνηση Υπογραφής  
Αντί αυτού επιδόθηκε 
στ…………………….... 
…………………………. 

Θυροκολλήθηκε στην ως άνω δ/νση κατοικίας του 
υπόχρεου, παρουσία και του 
…………….………………….……….…………………
…..,ως µάρτυρα. 

Ο Μάρτυρας 
 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ  
� Ο παραβάτης µπορεί να εκθέσει τις αντιρρήσεις του στην Υπηρεσία Καθαριότητας εντός τριών (3) ηµερών 

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πράξης βεβαίωσης παράβασης του Κανονισµού Καθαριότητας. 
� Κατά της πράξης αυτής χωρεί ένσταση-προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον της αρµόδιας Υπηρεσίας 

Καθαριότητας ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Κορινθίων, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) 
ηµερών από την επίδοση ή κοινοποίηση της στον υπόχρεο.  

� Η απόφαση επί της ενστάσεως αλλά και η ίδια η παρούσα έκθεση βεβαίωσης παράβασης, υπόκεινται σε 
προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου, µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες σύµφωνα µε τις διατάξεις 
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του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας.  
� Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίµου µειώνεται στο ήµισυ εάν ο υπόχρεος καταβάλει το 

πρόστιµο στο ταµείο του ∆ήµου εντός δέκα (10) ηµερών από την επόµενη ηµέρα βεβαίωσης της 
παράβασης ή από την κοινοποίησή της, και σε κάθε περίπτωση πριν από την άσκηση της προσφυγής.  

� Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωµα 
προσβολής ή αµφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίµου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το βασικό νοµικό θεσµικό πλαίσιο αναφορικά µε τον παρόντα Κανονισµό έχει ως κατωτέρω: 

1. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006): «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  

2. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

3. Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/22-10-1980): «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών της 
περί των προσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών 
διατάξεων».  

4. Ν. 1406/1983 (ΦΕΚ 182/Α΄/14-12-1983) «Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών 
δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροποίας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και 
ρύθµιση µερικών άλλων θεµάτων».  

5. Ν. 1491/1984 (ΦΕΚ 173/Α΄/13-11-1984): «Μέτρα για τη διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών, τον τρόπο 
διενέργειας της εµπορικής διαφήµισης, την ενίσχυση της αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις».  

6. Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Β΄/09-04-2012): «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός». 

7. Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄/16-10-1986): «Για την προστασία του περιβάλλοντος».  

8. Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/3-1-1989): «Αναµόρφωση της φορολογίας εισοδήµατος και άλλες διατάξεις»  

9. Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄/ 31-7-1990): «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».  

10. Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125-17.9.1990): «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (Π.∆. 323/1989), δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης (Ν. 1622/1986) εσόδων 
δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».  

11. Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/Α΄/15-6-1995): «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».  

12. Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α΄/13-7-1995): «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις».  

13. Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-1999): «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». 

14. Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α΄/17-5-1997): «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας».  

15. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 79/Α΄/6-8-2001): «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και 
άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».  

16. Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α΄/8-10-2001): «Υπαίθρια διαφήµιση, Συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων και 
άλλες διατάξεις».  

17. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α΄/25-4-2002): «Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 
Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για υδατορέµατα και άλλες διατάξεις».  

18. Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄/10-3-2006): «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των 
οχηµάτων − Ρυθµίσεις για τις επιβατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις». 

19. Ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2-10-2006): «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης».  

20. Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2-3-2007): «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. Ν. 
2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57/Α΄)».  

21. Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α’/23-6-2010): «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών 
και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».  

22. Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008): «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών 
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».  

23. Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α΄/2-2-2012): «Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την 
προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό».  

24. Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α΄/14-3-1983) «Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και 
σχετικές ρυθµίσεις». (άρθρο 40 για εκσκαφές και αυθαίρετη κοπή δένδρων). 25.Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 
24/Α΄/13-2-2012): «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ -
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων –Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση 
θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».  

25. Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄/11-2-2014): «∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων».  
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26. Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α΄/15-5-2014): «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και 
άλλες διατάξεις».  

27. Π.∆. της 12.4.1929 (ΦΕΚ 148/18-4-1929): «Περί περιφράξεως οικοπέδων».  

28. Π.∆. 27/1999 (ΦΕΚ 580/∆΄/27-7-1999): «Κώδικας βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας».  

29. Π.∆. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α΄/5-3-2004): «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση 
οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53 ΕΚ 
«για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000».  

30. Π.∆. 211/2006 (ΦΕΚ 211/Α΄/5-10-2006): «Συµπληρωµατικά µέτρα εκτέλεσης του Κανονισµού 
1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον 
καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο».  

31. Π.∆. 212/2006 (ΦΕΚ 212/Α΄/9-10-2006): Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την 
εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 
οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συµβουλίου».  

32. Π.∆. 283/1985 (ΦΕΚ 106/Α΄/31-5-1985): «Ποινικός Κώδικας».  

33. Π.∆. 456/1984 (ΦΕΚ 164/Α΄/24-10-1984): «Αστικός Κώδικας και εισαγωγικός του νόµος».  

34. Π.∆. 778/1980 (ΦΕΚ 193/Α΄/26-8-1980): «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών 
εργασιών».  

35. Π.∆. 1073/1981 (ΦΕΚ 260/Α΄/16-9-1981): «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις 
εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού».  

36. Π.Υ.Σ. 49 της 15−12−2015 (ΦΕΚ 174/Α΄/15-12-2015): «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.∆.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης ∆ηµιουργίας 
Αποβλήτων που κυρώθηκαν µε την 51373/4684/25−11−2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Ν. 
4342/2015». 

37. ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-3-2006): «Μέτρα, όροι, περιορισµοί για διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του 
Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική 
απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄604)».  

38. ΚΥΑ 22912/1117 (ΦΕΚ 759/Β΄/6-6-2005) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισµό της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων». 

39. Υ.Α. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β΄/9-5-2014) «Καθορισµός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για 
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 
2012 και άλλες διατάξεις».  

40. ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β΄/30-6-2006): «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθµ. 13588/725 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» 
(Β΄383) και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου 
της 18ης Μαρτίου 1991».  

41. ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-8-2010): «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».  

42. ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β΄/1-10-2003): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων 
από υγειονοµικές µονάδες».  

43. ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β΄/22-12-2003): «Μέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».  

44. ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β΄/2-3-2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ) 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθµ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση) …».  

45. Αγορανοµική ∆ιάταξη αριθµ. 1-2008 (ΦΕΚ 1691/Β΄/22-8-2008): «Ασφάλεια και προστασία του Αγροτικού 
Περιβάλλοντος και της πρόληψης αγροτικών αδικηµάτων».  

46. Πυροσβεστική ∆ιάταξη 4 (ΦΕΚ 1346/Β΄/25-4-2012): «Καθορισµός προληπτικών µέτρων πυροπροστασίας 
οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωµοπόλεων και οικισµών».  

47. Πυροσβεστική ∆ιάταξη 9 (ΦΕΚ 1459/Β΄/30-11-2000): «Κανονισµός ρύθµισης µέτρων για την πρόληψη και 
αντιµετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις»  

ΑΔΑ: 67Ω1ΩΛ7-ΟΒΗ



 35 

 
 

48. Πυροσβεστική ∆ιάταξη 9Α (ΦΕΚ 1554/Β΄/10-11-2005): «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων  
της υπ’ αριθµ. 9/2000 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης «Κανονισµός ρύθµισης µέτρων για την πρόληψη και αντιµετώπιση 
πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις» (Β΄ 1459)». 

 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόµος ορίζει. 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  24 / 450 / 2016. 
 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Κόρινθος, 30 - 12 - 2016 

Ο  Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 

Χρήστος Γ. Χασικίδης 
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