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Η καθαριότητα, η Ανακύκλωση, η Διαχείριση των απορριμμάτων και η προστασία του περιβάλλοντος
είναι υπόθεση όλων των πολιτών και αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Δημοτική Αρχή του
Δήμου Γλυφάδας.
Ο Κανονισμός Καθαριότητας καταγράφει τους κανόνες διατήρησης της καθαριότητας, αποκομιδής
των απορριμμάτων, σωστής διαχείρισης της ανακύκλωσης όπως και τους κανόνες προστασίας του
περιβάλλοντος και αποφυγής της ρύπανσης. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη
για την εκπόνηση του παρόντος κανονισμού είναι:
Το νομοθετικό πλαίσιο, σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, το διοικητικό πλαίσιο, η υφιστάμενη
εγχώρια και διεθνής τεχνογνωσία και πρακτική, τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά της πόλης, η
υπάρχουσα κατάσταση και υποδομή των υπηρεσιών καθαριότητας, τα διαθέσιμα συστήματα
διαχείρισης και τελικής διάθεσης στερεών και υγρών αποβλήτων.

Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται
από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών, την καταστροφή του φυσικού κάλους, την
αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον μετά τη χρήση τους.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας είναι υπεύθυνη για τη
διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, επιδιώκει, μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τομέα
της καθαριότητας, ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος, την εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού.

Ο κανονισμός και η πολιτική συνεργασίας του Δήμου με τους δημότες, τους κατοίκους και τους
επαγγελματίες, διέπεται από τις εξής βασικές αρχές:
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▪
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▪
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Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό, που χρήζει συνεχούς φροντίδας και προστατεύεται
από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.
Η ποιότητα ζωής, η δημόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων της πόλης, η
προστασία των πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν δικαίωμα των
πολιτών και υποχρέωση της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η κάθε είδους ρύπανση του παραβάλλοντος αποτελεί παράγοντα που απειλεί τη δημόσια
υγεία, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών.
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 μείωση παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση), καθώς και η μείωση
περιεκτικότητας σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση), μπορούν να συμβάλλουν στην
προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών δημόσιας υγιεινής.
Τα οφέλη της ανακύκλωσης, ή ευρύτερα της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων είναι
γνωστά και πλήρως τεκμηριωμένα. Η ανακύκλωση συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη από
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά. Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση
για τη διαχείριση των αποβλήτων διότι επιτυγχάνει οικονομικά οφέλη, συμβάλλει στην
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Η
αξιοποίηση των απορριμμάτων με την προώθηση της Ανακύκλωσης και της Κομποστοποίησης
και του διαχωρισμού των υπολειμμάτων πρασίνου και οικοδομικών εργασιών περιορίζει τη
σπατάλη των ενεργειακών πόρων.
Οι Εναλλακτικές και Περιβαλλοντικά Ορθολογικές μέθοδοι Διαχείρισης των απορριμμάτων
συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές. Οι πολίτες συμμετέχουν, με αντικειμενικά
κριτήρια, ανάλογα με τις δυνάμεις τους και την συμβολή τους, στη διαμόρφωση του αντικειμένου
της Καθαριότητας.
Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι επαγγελματίες και οι
έμποροι, πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης και για τη χρήση και
διάθεση των συσκευασιών των απορριμμάτων πρόσφορων για ανάκτηση ή ανακύκλωση
Η ενεργός συμμετοχή των δημοτών, κατοίκων και επισκεπτών της πόλης στα προγράμματα
ανακύκλωσης και εθελοντισμού και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
Ο ρυπαίνων τιμωρείται με διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.

Στόχοι και επιδίωξη του παρόντος Κανονισμού είναι:
- Η μεγιστοποίηση της Ανακύκλωσης και της Ορθολογικής διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων, ώστε να μειωθεί κατά το δυνατόν η σπατάλη φυσικών πόρων, να επιτευχθεί
μείωση του κόστους διαχείρισης και αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος
συλλογής, αποκομιδής και μεταφοράς αυτών.
- Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης της καθαρότητας και των προσφερόμενων
υπηρεσιών στους δημότες, κατοίκους, επισκέπτες της πόλης και τους επαγγελματίες που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Γλυφάδας 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:
▪
▪
▪

▪
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Η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής Καθαριότητας της πόλης.
Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών επιπτώσεων από
την κάθε είδους ρύπανση.
Η προστασία της δημόσιας υγείας και των συνθηκών υγιεινής καθώς και η διασφάλιση της
προστασίας πολιτών και εργαζομένων από την ανάμιξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα
απόβλητα, από την έκθεση απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, τη διασπορά και
διάχυσή τους στο περιβάλλον.
Ο περιορισμός της σπατάλης των φυσικών πόρων και η αξιοποίησης των υλικών, που
μπορούν να ανακυκλωθούν.
Η μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών, με τον περιορισμό των δαπανών
αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, ειδικών απορριμμάτων και άλλων κατηγοριών
αποβλήτων, τα οποία δεν εντάσσονται στα «οικιακά» απορρίμματα και δεν εμπίπτουν στις
υποχρεώσεις του Δήμου.
Η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην Ανακύκλωση την Κομποστοποίηση
με παροχή κινήτρων και με την κατάλληλη ενημέρωση για τα οφέλη στην ποιότητα της ζωής
μας.
Η παροχή στοιχείων στη Διοίκηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθολογική κατανομή των
οικονομικών βαρών με αντικειμενικά κριτήρια.

Ο πολιτισμός μιας πόλης αντανακλάται πρωτίστως στην καθαριότητά της.
Η καθαριότητα της πόλης, η Δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν
κοινωνικά αγαθά άμεσης προτεραιότητας για κάθε σύγχρονη τοπική κοινωνία. Οφείλουμε όλοι να
ενεργοποιηθούμε και να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε την εικόνα της Γλυφάδας και να την
διατηρήσουμε Καθαρή και Όμορφη. Η τήρηση ορισμένων απλών κανόνων, που περιλαμβάνονται στον
Κανονισμό Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, θα συμβάλλει στην προσπάθεια του Δήμου Γλυφάδας
για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο:
• Την τήρηση της καθαριότητας και τη βελτίωση της αισθητικής στην πόλη.

•
•
•
•
Οι

Την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση δημοτών, κατοίκων & επαγγελματιών σε θέματα
καθαριότητας, ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος
Τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας
Την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή,
αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση )
Τη γνωστοποίηση των σχετικών δημοτικών διατάξεων και την εφαρμογή τους.
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν θίγουν τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή και τήρηση του Κανονισμού Καθαριότητας ανήκει στην Διεύθυνση
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που εξουσιοδοτείται και είναι αρμόδια για την υποβολή μηνύσεων
από κοινού με την Δημοτική Αστυνομία. Η αρμοδιότητα των διατάξεων των προστίμων του
κανονισμού, ανήκει στη ∆ηµοτική Αστυνομία που εξουσιοδοτείται και είναι αρµόδια για την υποβολή
μηνύσεων και την επιβολή των προστίμων. Όλα τα πρόστιμα δύναται να αναπροσαρμόζονται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όποτε κρίνεται σκόπιμο. Οι υπηρεσίες του Δήμου, οι φορείς και
οι κάτοικοι της πόλης µας και κάθε άλλο όργανο ύστερα από εξουσιοδότηση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, οφείλουν να συνδράµουν την Διεύθυνση Καθαρότητας και την Δημοτική Αστυνομία για
την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη επιτέλεση της αποστολής τους.
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων των προστίμων του κανονισμού, δύναται να αλλάξει
σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου. Η τήρηση του
Κανονισμού απαιτεί τη συνεργασία όλων, δεν χρειάζεται κόπος και δεν υπάρχει κανένα κόστος για
τον πολίτη και τον επαγγελματία Η μη τήρηση του, όμως, θα έχει κόστος για τον ασυνείδητο
παραβάτη, διότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ρυπαίνει άσκοπα, να υποβαθμίζει το περιβάλλον και
την ποιότητα της ζωής μας.

Ως απορρίμματα –στερεά απόβλητα- στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, νοούνται όλες οι ουσίες
ή αντικείμενα, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους, παράγονται
σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς χώρους αστικού
περιβάλλοντος και είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφτούν.
Τα στερεά απόβλητα Τα στερεά απόβλητα περιγράφονται αναλυτικά στην με αρ. 50910/2727 (ΦΕΚ
Β΄ 1909/2003)
Δημοτικά Αστικά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΒ’ του
άρθρου 21 της ίδιας Κ.Υ.Α. με ονοματολογία αναφοράς 20.000, από τα οποία εξαιρούνται τα
απόβλητα που περιέχονται στην ίδια ονοματολογία και τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο
επικίνδυνων αποβλήτων, που έχει υιοθετηθεί με την απόφαση 94 / 904 Ε.Κ.

Ως οικιακά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα των κατοικιών, του οδοκαθαρισμού ή άλλα απόβλητα
που μπορούν από τη φύση ή την σύνθεσή τους να εξομοιωθούν με τα «οικιακά».
Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού τα απόβλητα ταξινομούνται σε: ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΑΣΤΙΚΑ,
ΕΙΔΙΚΑ & ΤΟΞΙΚΑ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ( άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/22-10-2013)
1. Τα Δημοτικά Αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α) Εσωτερικά απορρίμματα ( Ανακυκλώσιμα ή μη) ογκώδη και µη ογκώδη που προέρχονται από
οικίες, καταστήματα, γραφεία, χώρους εστίασης, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς
χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται
ανθρώπινες δραστηριότητες.
β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, πεζοδρόμια,
πάρκα, παιδικές χαρές, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κτλ.
γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κτλ.).
δ) Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (σε μικρές ποσότητες), όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες,
χρώματα και βερνίκια νερού κτλ.
ε) Ογκώδη αστικά απορρίμματα, όπως παλαιά έπιπλα, στρώματα κ.λπ.

2. Τα Ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α) Ζωικά Υπολείμματα από επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης, χονδρικής και
λιανικής πώλησης (Super-markets, ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, καταστήματα εστίασης κτλ.) τα
οποία δεν προσομοιάζουν με τα αστικά απορρίμματα και εμπίπτουν της εφαρμογής της Εθνικής και
Κοινοτικής Νομοθεσίας (ΕΚ1069/2009,142/2011)
β) Υπολείμματα προερχόμενα από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων
πώλησης γαλακτοκομικών και ζαχαροπλαστικών ειδών, συνεργείων, επιχειρήσεις πώλησης καυσίμων
και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, έλαια, λίπη, ρούχα, υφάσματα,
χρώματα, κόλες, ρητίνες, ελαιοχρώματα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια κτλ) που δεν προσομοιάζουν
με τα αστικά, λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητα μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας.
γ) Υπολείμματα νοσοκομείων, ιατρείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός των μολυσματικών
αποβλήτων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, αιματολογικά εργαστήρια, από
τμήματα λοιμωδών νόσων κτλ, τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά σε καύση σε ειδικούς κλιβάνους.
δ) Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων.
ε) Απορρίμματα-Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Νόμος 2939/2001 ) ή αλλιώς
ΑΕΚΚ ( είδη υγιεινής, πλακίδια, τούβλα, μάρμαρα, κουφώματα, πόρτες, τζάμια, καθρέπτες κτλ)
στ) Αυτοκίνητα, μηχανές, οχήματα, σκάφη, και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα
ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις.
ζ) Εγκαταλελειμμένα νεκρά ζώα και κατοικίδια
3. Τα Τοξικά-Επικίνδυνα απορρίμματα περιλαμβάνουν:

α) Όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία, την
ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά κλπ.), τα οποία
περιέχονται στην Κ.Υ.Α, 19396/1546/1977 (ΦΕΚ Β’ 6004) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των
επικίνδυνων αποβλήτων» και των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση γίνεται με
τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη.
β) Απορρίμματα που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών από παθολογοανατοµικά µικροβιολογικά - αιµατολογικά εργαστήρια, από τµήµατα λοιµωδών νόσων κ.λ.π. οδηγούνται
υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους από αυτούς που τα παράγουν.

Με βάση τον παρόντα κανονισμό, οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής:
1. Η οργάνωση και επίβλεψη της περισυλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των
Δημοτικών Αστικών απορριμμάτων (όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του
παρόντος κανονισμού). Η αποκομιδή γίνεται, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάση
προγράμματος που καταρτίζει η Δ/νση Καθαριότητας. Τα απορρίμματα μεταφέρονται, με ειδικά
μηχανοκίνητα μέσα του Δήμου, σε σταθμούς μεταφόρτωσης, χώρους υγειονομικής ταφής,
εργοστάσια διαλογής, ανακύκλωσης, ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή. Ο Δήμος οφείλει να
διατηρεί τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης (Κάδοι απορριμμάτων) σε άριστη κατάσταση και να
προβαίνει σε συχνό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο , απολύμανση και συντήρηση τους.
2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ογκωδών» δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων,
έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1ε του παρόντος κανονισμού (παλαιά έπιπλα,,
στρώματα κτλ.), πραγματοποιείται εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα ειδοποίησης προς το
κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δημοτών (ηλεκτρονικά FixmyCity ή στο τηλ:15464,
2132141450) Ρητά αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η εναπόθεση σε κοινόχρηστους χώρους
ογκωδών αντικειμένων χωρίς προηγούμενη επικοινωνία και του προσδιορισμού χώρου και
χρόνου παράδοσης, όπως επίσης και ως προϋπόθεση της αποκομιδής αυτής ορίζεται ότι ο όγκος
των συγκεκριμένων απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας, ανά εβδομάδα, να μην είναι μεγάλος και
ειδικότερα να μην καταλαμβάνει χώρο μεγαλύτερο από 3 κυβικά μέτρα (1 Κυβικά μέτρα
= 1000 Λίτρα) . Πέραν του προαναφερθέντος αποκομιζόμενου όγκου, οι πολίτες θα πρέπει να
καταβάλουν το προβλεπόμενο τέλος που ορίζεται σε 80€ ανά κυβικό μέτρο ( πέραν των 3
κυβικών μέτρων που ο Δήμος αποκομίζει χωρίς χρέωση)
3. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ειδικών» δημοτικών απορριμμάτων, που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2. Η αποκομιδή για την κατηγορία αυτή, γίνεται από τους ίδιους
τους κατοίκους, δημότες, επαγγελματίες, ιατρούς κτλ με δικά τους μέσα και ευθύνη. Ο Δήμος
μπορεί, κατά περίπτωση, να αναλαμβάνει την αποκομιδή των ειδικών απορριμμάτων, εφ’ όσον
έχει τη δυνατότητα και την υποδομή να εκτελέσει σχετικό πρόγραμμα. Στην τελευταία

4.

5.

6.
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8.

9.

περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έρθουν σε επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
καθαριότητας του Δήμου.
Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης
μικρό-απορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναποθέσεως ή τα μικρό-απορρίμματα που κείνται
σε οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και μέθοδοι καθαρισμού
ορίζονται από τον Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. Για να
διατηρούνται οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες
αποστάσεις εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων
κατανάλωσης μικρο-απορριμμάτων κτλ., τα οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά, αποκομίζοντας το
περιεχόμενό τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής
απορριμμάτων με τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα και δρομολόγια των Σαρώθρων,
πλυστικών, υδροφόρων, φορτωτών και λοιπών μηχανικών μέσων καθαρισμού.
Η γνωστοποίηση του παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπει το άρθρο 79 παρ. 4 του
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών
συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων.
Η προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες μεθόδους,
όπως προβλέπετε από το Νόμο 2939/2001 για την «εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και
άλλων προϊόντων».
Η προώθηση προγραμμάτων Κομποστοποίησης και ανακύκλωσης
Επιπλέον ο Δήμος φροντίζει:

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

Να ιδρύει, να συμμετέχει και να χρησιμοποιεί δίκτυα τοπικών ή υπέρ-τοπικών ή
μητροπολιτικών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
Να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Να ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων.
Να προμηθεύεται και να χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό για πάσης φύσης εργασίες που
σχετίζονται με την Καθαριότητα, Ανακύκλωση, Διαχείριση απορριμμάτων & Προστασία του
Περιβάλλοντος.
Να αναπτύσσει ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας
αντιμετώπισης των προβλημάτων Καθαριότητας και ανακύκλωσης από πολίτες, επαγγελματίες
και Δήμο.
Να συμβάλλει στη συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού.
Να ενισχύει την περιβαλλοντική αγωγή, την επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα
ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων ( Κομποστοποίηση κτλ) , με έμφαση στα παιδιά
(μαθητές) και τους νέους.
Να συνεργάζεται με εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του
περιβάλλοντος.

Όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών
αποβλήτων (ΦΕΚ Β 1909/2003) «Ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται δημοτικά απόβλητα, εκτός από τα
οικιακά, αν – λόγω της σύνθεσης, της ποιότητας ή της ποσότητάς τους – δεν είναι δυνατή η
αποκομιδή, η συλλογή και η διάθεσή τους με τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες υπηρεσιών
καθαριότητας.»
Ο Δήμος Γλυφάδας δεν υποχρεούται:
Στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 3 και επιπλέον
όσων απορριμμάτων χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνα» ή διέπονται από ειδικές διατάξεις όπως:
α) ραδιενεργά απόβλητα
β) εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες
γ) γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων,
εντομοκτόνων κτλ.
Α) Στη μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών,
που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.
Β) Στη συντήρηση και τον καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου όμβριων, της
Ε.Υ.Δ.Α.Π., για το οποίο είναι αρμόδιοι η Επιχείρηση αποχέτευσης και το Υπουργείο
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.
Γ) Στον καθαρισμό σταθμών και γραμμών που βρίσκονται σε στεγασμένους ή περιφραγμένους
χώρους, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα, νομή ή κατοχή σε φορείς μέσων μαζικής
μεταφοράς(Μετρό, Τραμ κτλ.)
Δ) Στον Καθαρισμό Αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών (πεζοδρομίων) που ανήκουν σε
ιδιώτες ή άλλους δημόσιους φορείς.
Ε) Ο Διεύθυνση καθαριότητας δεν υποχρεούται στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, που
εκχύνονται σε δίκτυα αποχετεύσεων, στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και τα
αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.
ΣΤ) Επίσης ο Δήμος δεν υποχρεούται να αποκομίζει τα απορρίμματα που παράγουν ιδιωτικοί
φορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις ή μισθώνουν χώρους, από φορείς οι οποίοι
απαλλάσσονται της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Ο Δήμος μπορεί, εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι
οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση τα ακίνητά τους σε ιδιώτες –υπόχρεους καταβολή τελώννα βεβαιώνει τα ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές ή χρήστες του χώρου.
Ζ) Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης έκτακτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης ή
διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α. – Σ.Μ.Α. κτλ), ο Δήμος,
μετά από ενημέρωση των δημοτών και επαγγελματιών, μπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή
και να διακόπτει τα προγράμματα αποκομιδής, μέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα μέτρα ή να
επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης απορριμμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Δήμος
λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της δημόσιας υγείας των
πολιτών.
1. Καθαριότητα δημοσίων και δημοτικών χώρων που
χρησιμοποιούνται για ιδιωτικές εκδηλώσεις
Α) Η Καθαριότητα των δημοσίων και ιδιωτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από διάφορους
φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να
διατηρούν τους χώρους που διατίθενται καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και να

τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, στην κατάσταση που τους
παρέλαβαν.
Β) Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων,
μόνο κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας και
καταβολής του προβλεπόμενου τέλους όπως αυτό θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση τα απορρίμματα, πρέπει να αποθηκεύονται
προσωρινά σε μέσα μηχανικής αποκομιδής, ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να
τα τοποθετούν σε σημεία που θα τους υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας .
2. ΑΓΑΛΜΑΤΑ–ΜΝΗΜΕΙΑ -ΔΗΜΟΣΙΑ-ΚΤΙΡΙΑ-ΑΣΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α) Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, 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.
Β) Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων,
κάδοι, συμπιεστές, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, πινακίδες
κτλ.) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό του, που είναι η
παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και να μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή αισθητικής
υποβάθμισης της πόλης. Η ρύπανση, η καταστροφή των στοιχείων «αστικού εξοπλισμού» της
πόλεως αποτελεί παράβαση.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις
εξής έννοιες:
1. «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου κατοικούν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, μεμονωμένα
άτομα ή οικογένειες και τα συγκροτήματα κατοικιών (πολυκατοικίες). Υπεύθυνοι είναι οι
ιδιοκτήτες τους, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτημάτων είναι
ο διαχειριστής, Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και
καταστημάτων του κτιρίου.
2. «Επιχειρήσεις - Καταστήματα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε
φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εστίασης καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια
και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι:
1. Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους.

2. Για Ανώνυμες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός
Διευθυντής.
3. Για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ο διαχειριστής τους.
4. Για Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, ο Διαχειριστής.
5. Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού.
6. Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν.
8. Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών
προσώπων που τις αποτελούν.
3. «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα, μόνιμα ή
πρόσκαιρα, στους οποίους υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομέας ή κάτοχός τους.
4. «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου, στους
οποίους υπεύθυνος είναι ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος αυτών.
5. «Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια» θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι
χώροι, που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητές τους και την
υποστήριξή τους. Στις μονάδες αυτές υπεύθυνος για την καθαριότητα, είναι συγκεκριμένο
πρόσωπο, οριζόμενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της μονάδας και γνωστοποιούμενο στο Δήμο.
Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει ορισθεί, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της
μονάδας.
6. «Υπεύθυνοι Μεταφοράς και Μεταφόρτωσης» των επιχειρήσεων ή επαγγελματιών, θεωρούνται
οι εκτελεστές των εργασιών αυτών, καθώς και οι οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων και γενικά όλοι
οι προστεθέντες στις εκτελούμενες εργασίες .

1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ή επαγγελματιών για τα απορρίμματα, έτσι όπως αυτά
χαρακτηρίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το
πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους.
Τις ημέρες και ώρες διέλευσης των απορριμματοφόρων, οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα
απορρίμματά τους σε δεμένους ανθεκτικούς σάκους (ιδιαίτερα των επιχειρήσεων εστίασης) ,
τους οποίους πρέπει, μία (1 ώρα ) πριν την καθορισμένη ώρα διέλευσης του
απορριμματοφόρου, να έχουν τοποθετήσει σε κάδο μηχανικής αποκομιδής ή σε υπόγειο κάδο
ή σε συμπιεστή που βρίσκεται πλησιέστερα στο κατάστημα τους. Σε περιοχές στις οποίες δεν
πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα προς
αποκομιδή απορρίμματα, καλά συσκευασμένα, στον πλησιέστερο εξωτερικό κάδο ή σκάφη
απορριμμάτων του Δήμου , όπως έχει υποδειχθεί από τις υπηρεσίες καθαριότητας ( π.χ
γήπεδα, στάδια, απομακρυσμένοι χώροι εκδηλώσεων κτλ).
2. Οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες (από χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα κ.λ.π) θα πρέπει να
τοποθετούνται στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης, που βρίσκονται πλησιέστερα στην οικία ή το
κατάστημα, με βάση το πρόγραμμα ανακύκλωσης και κομποστοποίησης που εφαρμόζει κάθε
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4.

5.
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φορά ο Δήμος. Οι συσκευασίες προς ανακύκλωση τοποθετούνται κενές από περιεχόμενο και
υπολείμματα στους μπλε κάδους ή άλλους κάδους ανακύκλωσης ή κομποστοποίησης , όχι σε
δεμένες σακούλες αλλά χύμα. Τα χαρτοκιβώτια τοποθετούνται διπλωμένα. Και συμπιεσμένα.
Δεν τοποθετούνται κοινά απορρίμματα στους μπλε κάδους. Και στην περίπτωση των
ανακυκλώσιμων υλικών, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής
της περιοχής τους.
Ειδικά για τις άδειες γυάλινες φιάλες, αυτές τοποθετούνται σε ειδικούς μπλε
κωδωνόσχημους κάδους ανακύκλωσης γυαλιού, χωρίς το καπάκι τους, σε επιλεγμένες
περιοχές όπου εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα ξεχωριστής ανακύκλωσης γυαλιού.
Κάθε κτίριο πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο για τη συγκέντρωση και την προσωρινή
αποθήκευση των απορριμμάτων του κτιρίου εσωτερικά της οικοδομικής γραμμής, ο χώρος
αυτός μπορεί να γίνει το προκήπιο ή ο παρόδιος ακάλυπτος χώρος(άρθρο 376 ΠΔ 27/99
Περί Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας).
α) Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής, οι συμπιεστές και κάθε άλλο μέσο προσωρινής
αποθήκευσης απορριμμάτων, τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις σύμφωνα με τον
παρόντα κανονισμό, η Διεύθυνση Καθαριότητας είναι η μόνη αρμόδια για την επιλογή των
θέσεων, καθώς και την μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως των κάδων (μόνιμης ή προσωρινής).
Δεν επιτρέπεται η παρεμπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης
προστατευτικών μέσων, η αυθαίρετη μετακίνηση των κάδων μηχανικής αποκομιδής και
λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και μικρό-απορριμμάτων και η
αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «Π», καθώς και η εσκεμμένη φθορά των ανωτέρω
μέσων.
β) Δεν επιτρέπεται μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής
αποθήκευσης απορριμμάτων, συνέπεια πρόσκρουσης ή βανδαλισμού, ή εμπρησμού. Σε κάθε
περίπτωση καταστροφής ο υπαίτιος οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα τον κάδο.
γ) Δεν επιτρέπεται η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή
συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.
Για λόγους που σχετίζονται με την δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την
αισθητική της πόλης, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους
μηχανικής αποκομιδής και των λοιπών μέσα προσωρινής αποθήκευσης. Ακόμα και σε
περίπτωση που οι κάδοι απορριμμάτων είναι γεμάτοι, οι πολίτες και οι επαγγελματίες
οφείλουν να τους αποθηκεύσουν προσωρινά μέχρι να καταστεί δυνατή η αποκομιδή από τον
Δήμο Γλυφάδας. Η μη συμμόρφωση με την διάταξη αυτή θεωρείτε ρύπανση και υποβάθμιση
περιβάλλοντος (νόμος 1650/1986, άρθρο 28), κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και
παρεμπόδιση της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων.
Σε περιοχές όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την μηχανική αποκομιδή και χρήση κάδων ή
άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης, οι υπεύθυνοι, υποχρεούνται, να εναποθέτουν τα
στερεά απόβλητα σε ανθεκτικούς σάκους καλά κλεισμένους, έτσι ώστε να αποκλείεται
διαρροή του περιεχομένου τους επί της οδού, και να τους τοποθετούν μπροστά από την
ιδιοκτησία κάθε κατοίκου, το πολύ μια ώρα πριν την διέλευση του απορριμματοφόρου. Σε
καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία
ή το κρέμασμά τους σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους
στο δρόμο ή το πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος.
Ειδικότερα για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις,
super market, επιχειρήσεις λιανικής, καταστήματα εστίασης κτλ, που παράγουν μεγάλο όγκο

στερεών αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή η συμπίεση, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, στα
πάσης φύσεως απορρίμματα, χαρτοκιβώτια και τις συσκευασίες, που τοποθετούν προς
αποκομιδή ( οικιακά ή ανακυκλώσιμα), να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο
τους δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου(περιδέσεως κτλ) και να τα εναποθέτουν
στα μέσα μηχανικής αποκομιδής, τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος ή εφόσον στην
περιοχή δεν εκτελείται μηχανική αποκομιδή ή ο όγκος των απορριμμάτων υπερβαίνει τις
δυνατότητες των προσωρινών μέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, σε συνεννόηση με την
αρμόδια Διεύθυνση, να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα με την διαδικασία που προβλέπεται
στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
7. Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης
απορριμμάτων(κάδους, πρόπερς, συμπιεστές, καλάθια κτλ), τα οποία βρίσκονται σε
κοινόχρηστους χώρους ή σε ακάλυπτους ιδιωτικούς χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν
καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς
αποβλήτων.

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Τα απορρίμματα αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία «οικιακών» απορριμμάτων.
Παραλαμβάνονται από το Δήμο, μόνο εφόσον διαθέτει τα μέσα και έχει τη δυνατότητα
αποκομιδής ογκωδών Δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων, κατόπιν τηλεφωνικής
επικοινωνίας των υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 2. Στην περίπτωση που ο Δήμος δύναται να αποκομίσει τα απορρίμματα
αυτά, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:
α) Να παραδίδουν τα αντικείμενα την ημέρα, την ώρα και στο σημείο που θα καθορίσει ο
Δήμος.
β) Να μην εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε
κοινόχρηστους χώρους χωρίς προηγούμενη επικοινωνία και συνεννόηση με την Υπηρεσία
Καθαριότητας.
γ) Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά ογκώδες
αντικείμενο ( πέραν των 3 κυβικών μέτρων που είναι δωρεάν η αποκομιδή) ανάλογα με τον
όγκο του, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί ( άρθρο 4 παρ 2)
2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Ειδικότερα για συσκευασίες παντός τύπου σε μεγάλο όγκο, που προέρχονται από
καταστήματα, γραφεία κτλ, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, να έχουν προηγουμένως
ελαχιστοποιήσει τον όγκο που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια,
διάφορες συσκευασίες κτλ) δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κτλ) και
να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας για προκαθορισμένο ραντεβού

αποκομιδής. Η μη συμμόρφωση με την διάταξη αυτή θεωρείτε ρύπανση και υποβάθμιση
περιβάλλοντος (νόμος 1650/1986, άρθρο 28), κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, παρεμπόδιση
της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων και το πρόστιμο διπλασιάζεται.
3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
α) Φύλλα, ξερά άνθη & υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κτλ., εάν μεν έχουν μικρό όγκο
και βάρος (έως 2 σακούλες) συσκευάζονται σε ανθεκτικούς σάκους και τοποθετούνται εντός
των πράσινων κάδων απορριμμάτων ή των υπόγειων κάδων όπως τα οικιακά απορρίμματα,
εάν έχουν μεγαλύτερο όγκο (πάνω από 2 σάκους) , ακολουθείται η διαδικασία
αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του ίδιου
άρθρου ( 8) . Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτησης τους επί του
πεζοδρομίου ή του δρόμου χωρίς συσκευασία (χύμα) και χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με
την αρμόδια υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.
β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά, κορμοί κτλ. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια,
δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωση τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου ( 8). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η
τοποθέτησης τους επί του πεζοδρομίου ή του δρόμου χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με την
αρμόδια υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. Για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεσης προς
αποκομιδή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου. Η μη συμμόρφωση με
την διάταξη αυτή θεωρείτε ρύπανση και υποβάθμιση περιβάλλοντος (νόμος 1650/1986,
άρθρο 28) όπως επίσης, κατάληψη κοινόχρηστου χώρουκαι παρεμπόδιση της κυκλοφορίας
πεζών ή οχημάτων.
γ) Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους
υπευθύνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμιξή τους με οικιακά απορρίμματα ή με
ανακυκλώσιμα υλικά .

1.Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη δυνατότητα της
περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2 α του
παρόντος κανονισμού, περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος, που
ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν υποχρέωση:
- Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής όπως αυτό θα
καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Να τηρούν τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα ογκώδη δημοτικά απορρίμματα έτσι
όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παρ. 1.
2. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και
διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων, που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ 2. α. οι υπεύθυνοι
βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κτλ. υποχρεούνται να απομακρύνουν τα
απορρίμματα τους με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται, μέχρι την ημέρα της

αποκομιδής, να τα κρατούν συσκευασμένα σε εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεων τους
και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, το οδόστρωμα ή άλλους κοινόχρηστους χώρους.
3.Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων – εκτός εκείνων που εξαιρούνται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 – υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι:
α) Για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόμενες κλειστές
πρέσες.
β) Για τον εμφανή χαρακτηρισμό τους ως «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη
τοξικά» με αυτοκόλλητη ετικέτα , σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, τους σάκους και
τις αυτοπιεζόμενες πρέσες ή άλλο τρόπο σήμανσης, που θα υποδειχθεί στους υπευθύνους
από τις Υπηρεσίες Καθαριότητας του Δήμου.
γ) Οι υπεύθυνοι των αποβλήτων της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται, εφόσον τους
ζητηθεί, να χορηγούν βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρουν την προέλευση και το είδος των
απορριμμάτων.
1. Ειδικά τα απορρίμματα- απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Νόμος
2939/2001 ) ή αλλιώς ΑΕΚΚ, που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2ε του παρόντος
κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα και αδρανή υλικά, που προέρχονται από εκσκαφές,
κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κτλ.) μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη, του
ενοικιαστή ή του υπεύθυνου των οικοδομικών εργασιών στους ειδικούς χώρους
ανακύκλωσης απόβλητων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.
α) Απαγορεύεται η εναπόθεση επί του πεζοδρομίου, του οδοστρώματος ή άλλου
κοινόχρηστου(δημόσιου ή δημοτικού χώρου) κάθε είδους απορρίμματα απόβλητα εκσκαφών,
κατασκευών και κατεδαφίσεων άνευ γραπτής άδειας από το Δήμο και χωρίς τη λήψη ειδικών
μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, που προβλέπονται κάθε φορά από τις κείμενες
διατάξεις και τον παρόντα κανονισμό. Σε κάθε περίπτωση και αφού ληφθεί η απαραίτητη
άδεια από το Δήμο, απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη συσκευασία (χύμα)
και χωρίς την λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια πεζών και
οχημάτων και την αποφυγή ρύπανσης από διαρροή των υλικών.
β) Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η απόρριψη των ως άνω υλικών σε ακάλυπτους
χώρους, όπως οικόπεδα, ρέματα, πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις εντός ή εκτός σχεδίου
πόλεως. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον, δημιουργούν
εστίες ρύπανσης και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και προκαλούν
κινδύνους. Η μη συμμόρφωση με την διάταξη αυτή θεωρείτε υποβάθμιση περιβάλλοντος
(νόμος 1650/1986, άρθρο 28) όπως επίσης, κατάληψη κοινόχρηστου χώρουκαι παρεμπόδιση
της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων.
γ) Δεν επιτρέπεται η χωρίς άδεια κατάληψη κοινόχρηστων(δημοτικών ή δημόσιων) χώρων
για την τοποθέτηση ειδικών κάδων(σκάφες, containers κτλ) στους οποίου ρίπτονται μπάζα ή
κάθε μορφής αδρανή υλικά. Οι υπεύθυνοι, όπως αυτοί καθορίζονται στην παράγραφο 4 γ του
παρόντος άρθρου υποχρεούνται: Να εφοδιάζονται με σχετική άδεια από το Δήμο.Να
αναρτούν σε εμφανές σημείο πινακίδα με τον αριθμό της αδείας, την ημερομηνία έκδοσης και
τα στοιχεία του υπευθύνου. Οι άδειες εκδίδονται από την Δ/νση Προσόδων του Δήμου, μετά
από αυτοψία της αρμόδιας αρχής. Ως υπεύθυνοι της προηγούμενης παραγράφου νοούνται οι
κύριοι, νομείς ή κάτοχοι ως και οι μισθωτές και εκμισθωτές των ως άνω μέσων και των
χώρων τοποθέτησης τους. Οι άδειες περιλαμβάνουν απαραιτήτως τη χρονική άδεια ισχύος
τους, τον συγκεκριμένο χώρο που διατίθεται, τις διαστάσεις του κινητού μέσου ή της

κατάληψης(κάδου, σκάφης, κοντέινερ κτλ.) ή της προστατευμένης προσωρινής κατασκευής
και τα πλήρη στοιχεία των υπευθύνων της παρ. 4 γ 2 του παρόντος άρθρου.
Στους παραβάτες της παραγράφου 4 γ 1 επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε ημέρα παραμονής
του μέσου σε κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση παραμονής σκάφης, συμπιεστού ή άλλου
μέσου, χωρίς άδεια, πέραν των 3 ημερών, το μέσο απομακρύνεται από την υπηρεσία και η
δαπάνη απομάκρυνσης, όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά, καταλογίζεται στους
υπευθύνους.
δ) Η εσκεμμένη εγκατάλειψη αντικειμένων ή απόβλητων εκσκαφών, κατασκευών και
κατεδαφίσεων από επαγγελματικά αυτοκίνητα εργολάβων ή μεταφορικών εταιρειών, ή άλλων
ιδιωτών σε δρόμους, πεζοδρόμια ή άλλους κοινοχρήστους ή ιδιωτικούς χώρους θεωρείται
Υποβάθμιση Περιβάλλοντος (νόμος 1650/1986, άρθρο 28)

Α) Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3,Τοξικά-Επικίνδυνα απορρίμματα,
συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους, όπως αυτοί
προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού και τη σχετική νομοθεσία.
Β) Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, μέχρι την ημέρα της αποκομιδής τους, να τα κρατούν
συσκευασμένα σε ειδικούς προστατευμένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να μην τα
βγάζουν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Οι υπεύθυνοι
οφείλουν να προβούν σε άμεση απομάκρυνση τους με δικά τους μέσα. Η μη συμμόρφωση των
υπευθύνων(εκτός όσων προβλέπονται από υγειονομικές ή άλλες διατάξεις), επισύρει κάθε φορά
πρόστιμο ανάλογα με το είδος των απορριμμάτων.
Γ) Απαγορεύεται η ανάμειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά απορρίμματα
και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά μέσα αποκομιδής. Η ανάμειξη επικίνδυνων
απορριμμάτων με «οικιακά» απορρίμματα από Νοσοκομεία ή άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες που
αναμιγνύουν μολυσματικά ή επικίνδυνα απόβλητα με οικιακά απορρίμματα, επισύρει κάθε φορά
πρόστιμο.
Δ) 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 ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων.

Ανακύκλωση είναι η επεξεργασία διάφορων ειδών Απορριμμάτων τα οποία διατηρούν μέρος της
αξίας τους και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, στην διαδικασία αυτή τα απορρίμματα
μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα αγαθά.
Διαχείριση Αποβλήτων - Απορριμμάτων ονομάζεται το σύνολο των ενεργειών που
πραγματοποιούνται για να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη η δυσμενής επίδραση των απορριμμάτων
στο περιβάλλον.
Κομποστοποίηση ονομάζεται η διαδικασία ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων.
Σύμφωνα με το νόμο 2939 περί "Συσκευασιών και Εναλλακτικής Διαχείρισης των Συσκευασιών και
Άλλων Προϊόντων", που αφορά σε εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας στην αντίστοιχη σχετική
νομοθεσία της Ε.Ε. και ειδικότερα στην οδηγία 62/94 της Ε.Ε. και με τον νέο νόμο 4496/2017, η
ανακύκλωση είναι πλήρως θεσμοθετημένη και έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι. Σύμφωνα με το
άρθρο 12 του 4496/2017 «Οι φορείς λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, όπως
κινηματογράφοι, θέατρα, αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες, εμπορικά κέντρα, συνεδριακά
κέντρα, τουριστικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, νοσοκομεία, κλινικές, αεροδρόμια,
λιμάνια, κεντρικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, λιμάνια, πανεπιστήμια,
συναυλιακοί χώροι, τράπεζες, καθώς και οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και
προσφοράς πλήρους γεύματος, κατά την έννοια της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της 47829/ 23.6.2017
(Β΄ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, με δυνατότητα άνω των 100 εξυπηρετούμενων ατόμων,
όπως αυτή υπολογίζεται στην ανωτέρω υγειονομική διάταξη, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη
χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 7.» Άρθρο 8 παρ.9 «Οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή και
αποδοτική λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται κυρίως στην
εφαρμογή συστημάτων επιστροφής και συλλογής των αποβλήτων συσκευασιών με υποχρεωτική τη
συμμετοχή του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη. Προβλέπεται η επιβολή προστίμου από είκοσι
(20) έως πεντακόσια (500) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, σε
βάρος του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη που δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα αυτά.»
Τέλος, είναι υποχρεωτική η ανακύκλωση ειδικών κατηγοριών απορριμμάτων όπως, ορυκτέλαια,
ζωικά απόβλητα, μπαταρίες, λάστιχα, ηλεκτρικές συσκευές. Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία
99/31/ΕΚ και την ΚΥΑ (Η.Π. 29407/3508) , τα βιοαποικοδομήσιμα αστικά απορρίμματα πρέπει
να μειωθούν κατά 25% σε σχέση με αυτά που παράχθηκαν το 1995. Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα,
εκτός από τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας (Ν. 2939/2001), έχουν εκδοθεί
Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) σχετικά με τους όρους και
τις προϋποθέσεις της εναλλακτικής διαχείρισης, για τα εξής υλικά : Οχήματα στο Τέλος Κύκλου
Ζωής – ΟΤΚΖ, (ΠΔ 116/2004, ΦΕΚ 81Α/5.3.04), Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού – ΑΗΗΕ, (ΚΥΑ ΗΠ-23615/651/Ε103/2014,ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014), Απόβλητα
Λιπαντικών Ελαίων – ΑΛΕ, (ΠΔ 82/2004, ΦΕΚ 64Α/2.3.04), Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών (ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/28-09-2010, ΦΕΚ 1625 Β), Χρησιμοποιημένα ελαστικά
οχημάτων (ΠΔ 109/2004, ΦΕΚ 75Α/5.3.04), Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων
– ΑΕΚΚ, (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-08-2010, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010).
Ο Δήμος Γλυφάδας στην προσπάθειά του να προστατεύσει το περιβάλλον, να αναβαθμίσει την
ποιότητα ζωής των πολιτών, να εξοικονομήσει πρώτες ύλες και ενέργεια και να μειώσει τον όγκο

των απορριμμάτων που καταλήγουν στους Χ.Υ.Τ.Α, αναπτύσσει μια σειρά από δράσεις και
προγράμματα Ανακύκλωσης, Χωριστής συλλογής υλικών συσκευασίας, Κομποστοποίησης,
Διαλογής στη πηγή (πράσινο) και Διαχείρισης Αποβλήτων & Απορριμμάτων.

➢

Ανακύκλωση ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ στους ΜΠΛΕ κάδους, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία
Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης από το 2007. Ενεργοί Μπλε κάδοι 1.222 με στόχο σύντομα να
γίνουν 1.500. Θα τοποθετηθούν 150 εσωτερικοί Μπλε κάδοι σε όλα τα Δημοτικά κτίρια και στα
σχολεία της πόλης μας. Οχήματα ανακύκλωσης 4 με στόχο έως το 2018 να έχουμε 5. Το 2016
εκτελέστηκαν 1.433 δρομολόγια με αποκομιδή 5.957 τόνων ανακυκλώσιμων συσκευασιών,
στόχος του Δήμου Γλυφάδας έως το τέλος του 2018 είναι να φτάσουμε τους 7.500 τόνους
ανακυκλώσιμων συσκευασιών.
Ποια υλικά μπορώ να ρίχνω στον Μπλε κάδο της Ανακύκλωσης;

•
•
•
•

•

Χάρτινες συσκευασίες και χαρτοκιβώτια από π.χ. ηλεκτρικές συσκευές, χυμούς, γάλα,
δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, οδοντόκρεμες, χαρτοσακούλες κ.α.
Αλουμινένια κουτάκια από αναψυκτικά, μπύρες κ.α.
Γυάλινες συσκευασίες από π.χ. νερό, χυμούς, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, βαζάκια τροφίμων
κ.α.
Πλαστικές συσκευασίες από π.χ. μπουκάλια νερού, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι,
απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες, φιλμ
περιτυλίγματος κ.α.
Λευκοσιδηρές συσκευασίες από γάλα εβαπορέ, καφέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό, μπισκότα,
κ.λπ.

➢

Ανακύκλωση ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ στους ΜΠΛΕ κώδωνες, σε συνεργασία με την
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης. . Ενεργοί Μπλε κώδωνες 43 με στόχο μέσα
στο 2018 να γίνουν 90. Το 2016 συλλέχτηκαν 80 τόνοι με στόχο το 2018 να έχουμε φτάσει τους
160 τόνους ανακυκλώσιμου γυαλιού ετησίως. Η ανακύκλωση ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
στοχεύει πρωτίστως στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος . (μπαρ, εστιατόρια,
καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.)που χρησιμοποιούν και απορρίπτουν μεγάλες ποσότητες
γυάλινης συσκευασίας οι οποίες σε μεγάλο βαθμό καταλήγουν στα απορρίμματα .
Ποιες Γυάλινες συσκευασίες μπορώ να ρίχνω στον Μπλε κώδωνα της Ανακύκλωσης;
Στον Μπλε κώδωνα ανακυκλώνουμε ΜΟΝΟ τις γυάλινες Συσκευασίες που καταναλώνονται στην
επιχείρησή μας ή στο σπίτι μας. Δηλαδή:
• Μπουκάλια από αλκοολούχα ποτά, κρασί, αναψυκτικά, νερό, λάδι κ.α
• Βαζάκια τροφίμων από μαρμελάδες, μέλι, διάφορες σάλτσες κ.α

➢

Ανακύκλωση Οργανικών απορριμμάτων (Κομποστοποίηση)
Αύγουστος 2017, Ένταξη της Πράξης «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων
στο Δήμο Γλυφάδας» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»

Η Κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία, η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε λίπασμα.
Αυτή η ουσία λέγεται κομπόστ ή χούμους. Η κομποστοποίηση είναι μια μορφή ανακύκλωσης, η
οποία προτείνεται ως μια βασική μέθοδος διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Είναι μια μέθοδος
ανακύκλωσης οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον, ενώ τα οφέλη προς αυτό είναι πολλά. Το
κομπόστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό των ελληνικών εδαφών, αφού, ως γνωστό,
ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα διάβρωσης και ερημοποίησης . Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Τοποθέτηση 250 ΚΑΦΕ κάδων σε επιλεγμένες τοποθεσίες και καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος της Γλυφάδας
• Τοποθέτηση 200 κάδων οικιακής κομποστοποίησης για την εφαρμογή προγράμματος
κομποστοποίησης μικρής εμβέλειας (πιλοτικό) σε επιλεγμένα συγκροτήματα κατοικιών και
σχολείων
• Τοποθέτηση 500 οικιακών συλλεκτών για τη μεταφορά των οργανικών αποβλήτων από τους
κατοίκους των ζωνών και τους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, στους ΚΑΦΕ κάδους
οικιακής κομποστοποίησης
• Τοποθέτηση 10 ανοικτών σκαφών (skipcontainers) για συλλογή Κλαδιών, φύλλων, χώματος,
γκαζόν, σε επιλεγμένες τοποθεσίες στη Γλυφάδα
Ποια υλικά μπορώ να ρίχνω στον ΚΑΦΕ κάδο της Ανακύκλωσης;
Φρούτα, λαχανικά, φλούδες και κοτσάνια, Κρέας – ψάρι – θαλασσινά (και τα κόκκαλα), Αυγά (και τα
τσόφλια), Ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, Δημητριακά, αλεύρι, ψωμί, κέικ, γλυκά, Υπολείμματα και φίλτρα
από καφέ/τσάι, Γαλακτοκομικά (τυρί, παχύρευστες κρέμες, γιαούρτι), Ξηροί καρποί και περιβλήματα,
Κουκούτσια ελιάς, Κλαδιά, φύλλα, χώμα, γκαζόν, Πριονίδι, ροκανίδι, Στάχτη καυσόξυλων, Χαρτί
κουζίνας, χαρτοσακούλες, εφημερίδες (όχι χρωματιστά, γυαλιστερά ή πλαστικοποιημένα χαρτιά)
Τι ΔΕΝ βάζουμε στους καφέ κάδους; Γόπες τσιγάρων, Τροφές και περιττώματα ζώων, Πλαστικά,
γυαλιά, μεταλλικά, Μπαταρίες, Γυαλιστερά χαρτιά (π.χ. περιοδικά), Συσκευασίες κάθε είδους
(μπαίνουν στον μπλε κάδο) Στους καφέ κάδους τοποθετούμε μόνο βιοαποδομήσιμες σακούλες, γιατί
μετατρέπονται κι αυτές σε κόμποστ, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κομποστοποίησης όπως
ακριβώς και τα υπολείμματα τροφών, επειδή η πρώτη τους ύλη είναι και αυτή τρόφιμο (οι
βιοαποδομήσιμες σακούλες κατασκευάζονται από άμυλο καλαμποκιού ή πατάτας). Αν δεν έχετε τη
δυνατότητα να τοποθετήσετε τα οργανικά υπολείμματα σε ανθεκτικές χάρτινες (ή βιοαποδομήσιμες)
σακούλες μπορείτε να τα τοποθετήσετε σε ΑΝΟΙΧΤΕΣ πλαστικές σακούλες, για να είναι
ευκολότερα επεξεργάσιμο το υλικό στο εργοστάσιο

➢

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Ρούχων
Ο Δήμος Γλυφάδας στο πλαίσιο της επέκτασης των πρωτοβουλιών του σχετικά με την εφαρμογή των
προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης των διαφόρων κατηγοριών απορριμμάτων ξεκίνησε την
εφαρμογή του προγράμματος Συλλογής και Διαχείρισης Αποβλήτων Ενδυμάτων και Υποδημάτων. Ως
γνωστόν περίπου 10 εκατομμύρια τόνοι υφασμάτων σε Αμερική και Ευρώπη καταλήγουν στα σκουπίδια
κάθε χρόνο. Κάθε Ευρωπαίος πολίτης αποσύρει από την ντουλάπα του περίπου 15 κιλά ρουχισμού κάθε
χρόνο. Δυστυχώς ένα μικρό μόνο μέρος επαναχρησιμοποιείται, είτε για φιλανθρωπικούς σκοπούς, είτε
γίνεται εμπορεύσιμο προϊόν. Τοποθετώντας ιδιαίτερα καλαίσθητους κάδους ανακύκλωσης ρούχων και
υποδημάτων, σε 52 σημεία του Δήμου Γλυφάδας, καλλιεργείται η σωστή νοοτροπία αναφορικά με τα

ζητήματα ανακύκλωσης, μειώνοντας ταυτόχρονα τον όγκο των σκουπιδιών που καταλήγουν στις
χωματερές. Στόχος του προγράμματος ανακύκλωσης ρούχων είναι η μείωση του όγκου των αστικών
απορριμμάτων που εναποθέτει ο Δήμος στον ΧΥΤΑ της Φυλής.
➢ Προγράμμα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ)
Ο Δήμος Γλυφάδας στην προσπάθειά του για ένα καλύτερο περιβάλλον αλλά και για να αναβαθμίσει
τις υπηρεσίες του προς τους πολίτες, καθώς και στην αναζήτησή του για νέες παρεμβάσεις στον
τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ξεκίνησε την υλοποίηση «Προγράμματος Ανακύκλωσης
για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» (ΑΗΗΕ), σε συνεργασία με το
αδειοδοτημένο από το ΥΠΕΝ Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Στα παραπάνω απόβλητα εντάσσονται οι
μεγάλες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, ο εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών,
συσκευές κλιματισμού, μικρές ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία,
φωτιστικά είδη και λαμπτήρες αερίου, τηλεοράσεις και ηχοσυστήματα κλπ.
➢ Ανακύκλωση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων Ο Δήμος Γλυφάδας Ανακυκλώνει όλα τα
λάδια που χρησιμοποιούνται στα οχήματα του Δήμου, στους κινητήρες, βαλβολίνες,
αντιψυκτικά, λάδια γρασαρίσματος, λάδια μηχανών της βιομηχανίας, λάδια ηλεκτροκινητήρων.
Η Ανακύκλωση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) είναι θεσμική υποχρέωση για τη χώρα
μας και αποτελεί την εφαρμογή των πολιτικών συλλογής και διαχείρισης ΑΛΕ. Τα
ανακυκλωθέντα ΑΛΕ επαναχρησιμοποιούνται ως λιπαντικές ουσίε ς σε μονάδες αναγέννησης
ορυκτελαίων.
➢ Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων
Ο Δήμος Γλυφάδας ξεκίνησε
Ανακύκλωση μεταχειρισμένων ελαστικών αυτοκινήτων, μια δράση που υλοποιείται, με τη
σύμβαση συνεργασίας που υπέγραψε ο Δήμος με την ελληνική εταιρία οικολογικής διαχείρισης
ελαστικών «ECOELASTIKA». Όλα τα μεταχειρισμένα και άχρηστα λάστιχα αυτοκινήτων του
στόλου των δημοτικών οχημάτων η εν λόγω εταιρία, θα τα μεταφέρει για αξιοποίηση λάστιχα
των οχημάτων είναι υλικό που μολύνει το περιβάλλον και δεν έχει καμία εμπορική αξία στο
τέλος του κύκλου ζωής του. Τα συλλεγμένα ελαστικά διαχωρίζονται και μεταφέρονται σε
μονάδες αξιοποίησης- ανακύκλωσης, όπου και παράγεται ανακτημένο καουτσούκ. Το
δευτερογενές αυτό υλικό χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για ανακύκλωση ή θα μπορούσε
κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί για ενεργειακή αξιοποίηση στη τσιμεντοβιομηχανία, στη χαλυβουργία
ή σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
➢ Εναλλακτική διαχείριση των οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων (υπολείμματα
κηπευτικών εργασιών) για την καινοτομική παραγωγή εδαφοβελτιωτικών- λιπασμάτων
Η παραγωγή των εδαφοβελτιωτικών λιπασμάτων είναι αποτέλεσμα καινοτομικής βιοκαταλυτικής
διαδικασίας και ακολουθεί ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ βασισμένες στην οδηγία
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ FRAMEWORK DIRECTIVE (2008/98/ΕU). Η εναλλακτική
αξιοποίηση αφορά Φύλλα, ξερά άνθη, κλαδιά, κορμοί, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν,
υπόλοιπα κοπής δένδρων ( συμπεριλαμβανομένων πικροδάφνες και φοινικοειδή)
➢ Διαχωρισμός στη πηγή και διαλογή των Υπολειμμάτων κηπευτικών εργασιών χωρίς
πικροδάφνες και φοινικοειδή. Σύμφωνα µε την υπ’ αρ. 350/16 απόφαση της Ε.Ε. Από την
1η Οκτωβρίου του 2017, ο Δήμος Γλυφάδας διαχωρίζει τα υπολείμματα κηπευτικών εργασιών
και τα οδηγεί προς αξιοποίηση ατελώς στο ΕΜΑΚ, ήδη έως 31/12/2017 έχουν αξιοποιηθεί
941.641 τόνοι.

➢

Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι από τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα
που παράγονται και αντιπροσωπεύουν το 25% - 30% περίπου του συνόλου των παραγόμενων
αποβλήτων. Τα απόβλητα ΑΕΚΚ εμπίπτουν στα «άλλα προϊόντα» του Νόμου 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α)
και σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (άρθρα 15 και 17) επιβάλλεται η θέσπιση μέτρων με στόχο την
επαναχρησιμοποίηση ή/και αξιοποίηση των υλικών αυτών.Οι ρυθμίσεις της ΚΥΑ 36259/2010 για
την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ εφαρμόζονται στα απόβλητα που δημιουργούνται τόσο από τα
ιδιωτικά όσο και από τα δημόσια έργα και αποσκοπούν στη μείωση της τελικής διάθεσης των ΑΕΚΚ,
με ενθάρρυνση κατά προτεραιότητα:
·
Της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης καθώς και κάθε άλλης ανάκτησης υλικών, ώστε
να μειωθεί η κατανάλωση πρωτογενών πρώτων υλών και
·

➢

Της ανάκτησης ενέργειας ως αποτελεσματικού μέσου αξιοποίησης τους
Διαχείριση των αποβλήτων τηγανελαίων
Ο Δήμος Γλυφάδας , στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων του, θα υλοποιήσει
Πρόγραμμα Συλλογής και Ανακύκλωσης Τηγανέλαιων. Τα τηγανέλαια αποτελούν έναν ρύπο
που προκαλεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Χαρακτηριστικά, ένα λίτρο
χρησιμοποιημένου μαγειρικού ελαίου ρυπαίνει σχεδόν ένα εκατομμύριο λίτρα νερού. Αν όμως
ανακυκλωθεί, μπορεί να παραχθεί σχεδόν ισόποση ποσότητα βιοκαυσίμου.

➢

Ανακύκλωση μπαταριών είναι η διαδικασία ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών που
αποτελούν τις μπαταρίες, δηλαδή η απόσπαση των μετάλλων της μπαταρίας και η επαναφορά
τους στον φυσικό και οικονομικό κύκλο, με την επαναχρησιμοποίηση τους για την κατασκευή
νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων.

1. Οι Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το υπάρχων θεσμικό πλαίσιο, υποχρεούνται μόνοι ή σε συνεργασίας με
άλλους φορείς, να καταρτίζουν και να υλοποιούν προγράμματα συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης, διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης.
2. Ο Δήμος Γλυφάδας προωθεί προγράμματα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για την
ανακύκλωση και την ανάκτηση πρώτων υλών, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης
των πολιτών. Οι υπεύθυνοι καθαριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 και γενικά όλοι οι
κάτοικοι έχουν την υποχρέωση να συμβάλλουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων
αυτών.
3. Οι υπεύθυνοι, των προγραμμάτων αλλά και οι κάτοικοι, οφείλουν να συμβάλλουν και να
συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και απόρριψης των προς ανακύκλωση
απορριμμάτων.
Συγκεκριμένα:
Οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα που είναι κατασκευασμένα από
γυαλί, χαρτί, μέταλλο (λευκοσίδηρος, αλουμίνιο) και πλαστικό, αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα
αποδίδουν στο Δήμο, σύμφωνα με το πρόγραμμα Ανακύκλωσης που υπάρχει στην περιοχή τους.
Τα ανακυκλώσιμα υλικά πρέπει να είναι πολύ καλά συσκευασμένα, συμπιεσμένα ( χάρτινα κιβώτια

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

κτλ) και δεμένα ώστε να καταλαμβάνουν τον ελάχιστο δυνατό όγκο, να προκαλούν τη μικρότερη
δυνατή αισθητική όχληση και να μη διασκορπίζονται. Τα ανακυκλώσιμα υλικά πρέπει να
εκτίθενται για αποκομιδή πριν την ώρα διέλευσης του ειδικού απορριμματοφόρου.
Οι σακούλες με τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα πρέπει να τοποθετούνται στους κάδους με τρόπο
που να επιτρέπει στο καπάκι να ξανακλείνει ομαλά μετά τη χρήση. Όταν ο κάδος γεμίσει και δεν
δύναται να δεχθεί άλλες ποσότητες απορριμμάτων, απαγορεύεται η εγκατάλειψη της συσκευασίας
στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο. Επιβάλλεται η φύλαξή της σε κατάλληλο χώρο όπου δεν
δημιουργούνται προβλήματα στις γειτονικές κατοικίες. Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να είναι
καθαρισμένα από κατάλοιπα ουσιών και τροφίμων πριν την απόθεση τους στους κάδους.
Επίσης στόχος του Δήμου Γλυφάδας, εκτός από την ανακύκλωση, είναι και η ενθάρρυνση της
οικιακής κομποστοποίησης, η οποία στοχεύει στην ενεργοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των
παιδιών και των νέων του Δήμου μας για την προώθηση στην πράξη της ιδέας της βιώσιμης
διαχείρισης των οργανικών απορριμμάτων. Έτσι, σταδιακά θα μειώνονται τα προς συλλογή μεταφορά και τελική διάθεση απορρίμματα με πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά
οφέλη για τους δημότες και κατοίκους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται αφενός η
υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος «Οικιακής Κομποστοποίησης» στο Δήμο με
τοποθέτηση και λειτουργία ειδικών κάδων - κομποστοποιητών σε κατοικίες και σχολεία.
Στις επιχειρήσεις όπου οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλώσιμων απορριμμάτων είναι σχετικά
μεγάλες, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα, να
ελαχιστοποιούν τον όγκο τους δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου.
Ειδικά για το γυαλί ως ανακυκλώσιμο υλικό, όπου ο Δήμος εφαρμόζει ειδικό πρόγραμμα χωριστής
συλλογής σε κάδους με ειδική σήμανση, οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις οφείλουν να τοποθετούν
εντός του κάδου μόνο άδειες γυάλινες φιάλες, χωρίς το πώμα τους, και να μην τοποθετούν άλλα
υλικά, ανακυκλώσιμα ή μη.
Κάθε πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία, με παράλληλη ενημέρωση,
ευαισθητοποίηση και παροχή των οδηγιών στους πολίτες που κρίνονται απαραίτητες, ώστε να
διασφαλίζεται η επιτυχία του προγράμματος.
Μετά την παρέλευση της δοκιμαστικής περιόδου, σε κάθε περιοχή που εφαρμόζεται το
πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, οι Υπεύθυνοι Καθαριότητας, όπως αυτοί περιγράφονται στο
άρθρο 6 και γενικά όλοι οι κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες, υποχρεούνται να
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τις οδηγίες των υπηρεσιών. Σε
όσους δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της διαλογής και συλλογής των αποβλήτων και
προκειμένου να υπάρξει αποδοτική λειτουργία του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ο Δήμος
θα επιβάλλει πρόστιμο για κάθε οργανικό απόρριμμα που θα τοποθετείται σε κάδο ανακύκλωσης.
Ο Δήμος, προκειμένου να ενισχύει τα προγράμματα ανακύκλωσης, μπορεί, με αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και επιβραβεύσεις, σε όσους συμβάλλουν με
οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των προγραμμάτων (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, γειτονιές,
εταιρείες κτλ.)
Τα χρησιμοποιημένα ελαστικά δεν απορρίπτονται στους κάδους ή σε άλλους χώρους. Η
ανακύκλωση ελαστικών γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 109 (ΦΕΚ 75/Α/5.3.2004 «Μέτρα και όροι
για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για
την εναλλακτική διαχείρισή τους»). Οι ιδιοκτήτες των βουλκανιζατέρ, όπου γίνεται και η αλλαγή
των παλαιών ελαστικών στα οχήματα, καθώς και τα καταστήματα εμπορίας moto, πρέπει να
μεριμνούν ώστε να οδηγούνται τα παλαιά τους ελαστικά σε κάποιο πιστοποιημένο Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης. Οι διακινητές και οι τελικοί πωλητές ελαστικών υποχρεώνονται να

διακινούν ελαστικά, τα οποία ανήκουν σε κάποιο πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης.
11. Η ανακύκλωση των ορυκτελαίων γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82 (ΦΕΚ 64/Α/2004 «Καθορισμός
μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων - Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων»). Οι ιδιοκτήτες
των βουλκανιζατέρ, πρατηρίων καυσίμων κ.τ.λ. όπου γίνεται και η αλλαγή των παλαιών λαδιών
στα οχήματα, καθώς και αυτών που προορίζονται για βιομηχανική χρήση, πρέπει να μεριμνούν
ώστε να οδηγούνται τα λιπαντικά έλαια σε κάποιο πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης. Οι διακινητές και οι τελικοί πωλητές λιπαντικών λαδιών υποχρεώνονται να
διακινούν λιπαντικά έλαια, τα οποία είναι ενταγμένα σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
12. Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια απαγορεύεται να απορρίπτονται στο αποχετευτικό σύστημα
ως υγρά απόβλητα. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός των κάδων, μαγειρικών ή μηχανικών
ελαίων, καθώς και η ρίψη μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων επί του οδοστρώματος, των
πεζοδρομίων και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων. Οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων, fast food,
ταβερνών κ.τ.λ θα πρέπει να εναποθέτουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε ειδικά δοχεία
μεριμνώντας ώστε να οδηγούνται τα μαγειρικά έλαια σε πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης. Δήμος Γλυφάδας στοχεύει στην ανάπτυξη προγράμματος συλλογής
χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων από οικιακή χρήση στα πλαίσια της ευρύτερης προστασίας
του περιβάλλοντος.
13. Σύμφωνα με τις διατάξεις κείμενης Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας [Π.Δ.211/2006,
Καν.(Ε.Ε)1069/2009, Καν. (Ε.Ε)142/2001, ν. 4235/2014]τα υποπροϊόντα (απόβλητα) ζωικής
προέλευσης (οστά , μη βρώσιμα εντόσθια, αίμα, λίπη, τεμάχια κρέατος, ψάρια κλπ.) ,που
προκύπτουν από σφαγεία, εργαστήρια επεξεργασίας κρέατος, καταστήματα λιανικής ή χονδρικής
πώλησης κρεάτων (κρεοπωλεία), καταστήματα λιανικής πώλησης ιχθύων (ιχθυοπωλεία) και
πολυκαταστήματα τροφίμων, χαρακτηρίζονται ως υλικά κατηγορίας 2 ή 3 και δεν πρέπει να
διατίθενται ανεξέλεγκτα σε ΧΥΤΑ, αλλά να οδηγούνται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις
διαχείρισης τέτοιων υποπροϊόντων τους υπόχρεους των επιχειρήσεων.
14. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του 4496/2017 «Οι φορείς λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού,
όπως κινηματογράφοι, θέατρα, αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες, εμπορικά κέντρα,
συνεδριακά κέντρα, τουριστικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, νοσοκομεία,
κλινικές, αεροδρόμια, λιμάνια, κεντρικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, επιβατηγά – οχηματαγωγά
πλοία, λιμάνια, πανεπιστήμια, συναυλιακοί χώροι, τράπεζες, καθώς και οι επιχειρήσεις μαζικής
εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, κατά την έννοια της παρ. 5Δ του
άρθρου 2 της 47829/ 23.6.2017 (Β΄ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, με δυνατότητα άνω
των 100 εξυπηρετούμενων ατόμων, όπως αυτή υπολογίζεται στην ανωτέρω υγειονομική διάταξη,
υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7, νόμος 4496/2017 .» Άρθρο 8 παρ.9 «Οι ΟΤΑ
Α΄ βαθμού λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της
εναλλακτικής διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται κυρίως στην εφαρμογή συστημάτων
επιστροφής και συλλογής των αποβλήτων συσκευασιών με υποχρεωτική τη συμμετοχή του
καταναλωτή ή του τελικού χρήστη. Προβλέπεται η επιβολή προστίμου από είκοσι (20) έως
πεντακόσια (500) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, σε βάρος του
καταναλωτή ή του τελικού χρήστη που δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα αυτά.»

1. Ο Δήμος εφαρμόζει σύστημα μηχανικής αποκομιδής σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης περί μη χειρονακτικής αποκομιδής για τη διασφάλιση της υγιεινής και έχει
την ευθύνη της προμήθειας και τοποθέτησης, καθώς και την υποχρέωση καθαρισμού των
κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.
2. Α) Οι κάδοι τοποθετούνται στην πόλη σε πυκνότητα που καθορίζεται με βάση την ποσότητα
απορριμμάτων κάθε περιοχής ή δρόμου, τη συνολική δόμηση του κτιρίου και τις ιδιαιτερότητές
που προκύπτουν ανά περίπτωση.
Β) Κάθε οικοδομή οφείλει να διαθέτει χώρο για την τοποθέτηση κάδου μηχανικής
αποκομιδής σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο , ώστε να είναι προσβάσιμη η μεταφορά του, από
και προς το απορριμματοφόρο. Για οικοδομές με συνολική δόμηση μέχρι 500 τ.μ. , ο χώρος
πρέπει να υποδέχεται κάδο 250 λίτρων. Για οικοδομές από 500 – 1.500 τ.μ. να δέχεται κάδο
1.100 λίτρων , από 1.500 – 3.000 τ.μ. να δέχεται 2 κάδους των 1.100 λίτρων και αναλογικά θα
ισχύσει το ίδιο ανά 1.500 τ.μ. επί πλέον δόμησης. Για τις νέες οικοδομές ο σχεδιασμός του
χώρου αυτού θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο για την έκδοση οικοδομικής άδειας.
Γ) Οι θέσεις των κάδων οικιακών ή ανακυκλώσιμων, ορίζονται με εισήγηση του αρμόδιου
Επόπτη και τη σύμφωνη γνώμη του προϊστάμενου Καθαριότητας.

•

•

•

•

Γενικοί κανόνες για την τοποθέτηση των κάδων:
Αν ο κάδος πρόκειται να εξυπηρετήσει δύο κτίρια, τότε τοποθετείται ακριβώς στη μεσοτοιχία
των δύο κτιρίων. Όταν όμως υπάρχουν είσοδοι ή βιτρίνες καταστημάτων και υπάρχει μικρό
πεζοδρόμιο, τότε η τοποθέτηση γίνεται στην είσοδο της οικοδομής με τα περισσότερα
τετραγωνικά μέτρα .
Αν ο κάδος πρόκειται να εξυπηρετήσει περισσότερα των δύο κτιρίων, τότε τοποθετείται
μπροστά στην είσοδο του κτιρίου με τα περισσότερα τ.μ. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη
και το είδος των καταστημάτων της περιοχής, ιδιαίτερα εφόσον πρόκειται για καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος (τρόφιμα, εστιατόρια, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία κλπ.) που
παράγουν μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών. Στην περίπτωση αυτή ο κάδος τοποθετείται στην
είσοδο της οικοδομής κοντά στα καταστήματα αυτά. Στα super market, ο κάδος τοποθετείται
στον ιδιωτικό του καταστήματος σε συνεννόηση με τη διεύθυνση.
Όταν ένα πεζόδρομος απαιτεί μέχρι 4 κάδους, αυτοί τοποθετούνται στην αρχή και το τέλος του
πεζόδρομου. Αν ο απαιτούμενος αριθμός των κάδων είναι μεγαλύτερος από 4, τότε οι κάδοι
τοποθετούνται μπροστά στην είσοδο των πολυκατοικιών του πεζόδρομου.
Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφωνία ως προς τη θέση τοποθέτησης του κάδου σε ένα δρόμο
(οδό), σε ισομερή κατανεμημένα τετραγωνικά, προτείνεται η εκ περιτροπής τοποθέτησή του
ανά μήνα ( μονοί – ζυγοί μήνες) σε θέσεις (σημεία) που θα ορίσει η υπηρεσία καθαριότητας του
Δήμου.

Δεν τοποθετούνται κάδοι αποκομιδής:
• Σε γωνίες δρόμων

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σε σηματοδότες
Σε διαβάσεις πεζών
Σε ράμπες ατόμων με ειδικές ανάγκες
Σε στάσεις λεωφορείων
Σε ράμπες ασθενοφόρων
Μπροστά σε εκκλησίες
Σε πυροσβεστικούς κρουνούς
Σε εισόδους παιδικών σταθμών και σχολείων
Έμπροσθεν καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Σε χώρους, όπου ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα ασφαλείας

3. Διαδικασία αλλαγής θέσης κάδων και άλλες διατάξεις
Η δημοτική αρχή μπορεί να αλλοιώσει την απόσταση μεταξύ των κάδων ή να διορθώσει τη θέση της
για λόγους ασφαλείας ή λειτουργικότητας και ειδικότερα:
Α) Η μετακίνηση κάδων ή απομάκρυνσή τους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας καθαριότητας
δεν επιτρέπεται.
Β) Δεν επιτρέπεται η παρακώλυση με οποιονδήποτε τρόπο της πρόσβασης του απορριμματοφόρου ή
των εργατών στους κάδους (π.χ. παρκαρισμένα οχήματα έμπροσθεν κάδων ή σε γωνίες οδών κλπ.).
Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ζητά τη συνδρομή της αστυνομίας προκειμένου να απομακρυνθούν
τα συγκεκριμένα εμπόδια και επιβάλλει πρόστιμο.
Γ) Σε περίπτωση καταστροφής των κάδων ή των θέσεων τοποθέτησης ισχύει για τους παραβάτες η
σχετική νομοθεσία, ενώ ο Δήμος επιβάλλει σχετικό πρόστιμο, προσαυξημένο ανάλογα με το κόστος
καταστροφής.
Δ) Ενστάσεις κατοίκων για τη θέση των κάδων που τους αφορούν άμεσα, κατατίθενται στην αρμόδια
επιτροπή Ενστάσεων της Υπηρεσίας Καθαριότητας, αποτελούμενη από τον προϊστάμενο
Καθαριότητας , έναν επιστάτη και έναν Δημοτικό Αστυνομικό ( Ο επιστάτης ορίζεται από τον
αρμόδιο αντιδήμαρχο Καθαριότητας) εγγράφως εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα
τοποθέτησής τους. Η επιτροπή της υπηρεσίας καθαριότητας επανεξετάζει την αρχική της απόφαση
τοποθέτησης του κάδου, λαμβάνοντας υπόψη τις ενστάσεις, τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού
και την κείμενη νομοθεσία και είτε αποδέχεται είτε απορρίπτει την ένσταση. Οι αιτούντες, εάν κατά
την άποψή τους δεν έχουν δικαιωθεί, μπορούν να προσφύγουν στη δευτεροβάθμια τριμελή επιτροπή,
η οποία αποτελείται από τον προϊστάμενο Καθαριότητας, τον προϊστάμενο Κίνησης και Προϊστάμενο
Δημοτικής Αστυνομίας σε προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο
πρωτόκολλο του Δήμου, αίτηση που θα κατατίθεται διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή
Ε) Η επιτροπή ενστάσεων για την τοποθέτηση των κάδων της υπηρεσίας Καθαριότητας, αλλά και η
δευτεροβάθμια επιτροπή εκδίκασης προσφυγών, υποχρεούνται κατά την εξέταση αιτημάτων,
ενστάσεων και προσφυγών να τηρούν τους όρους του παρόντος άρθρου και του άρθρου 12 «Κριτήρια
χωροθέτησης κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων» του παρόντος Κανονισμού,
διαφορετικά συνεπάγεται ακύρωση των αποφάσεων των επιτροπών.

Α) Απαγορεύεται η ρίψη χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και
ειδών ατομικής χρήσης και κάθε είδους απορριμμάτων σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους
(δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ.) Τα παραπάνω
αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους
απορριμμάτων.
Β)Απαγορεύεται η ρύπανση με λάδια κάθε είδους οχημάτων που εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα ή
σε άλλους κοινόχρηστους χώρους, διότι μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα.
Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων πρέπει να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και
σε περίπτωση διαρροής να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις όπως
διαρροή μετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την
υπηρεσία Καθαριότητας.
Γ)Η αγάπη για τα ζώα και το περιβάλλον αποτελούν δείκτες πολιτισμού για την κοινωνία μας.
Γι’ αυτό οφείλουμε να φροντίζουμε για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, φροντίζοντας
μεταξύ άλλων για τη συλλογή των περιττωμάτων των δικών μας ζώων, καθώς πίσω από κάθε
οικόσιτο ζώο πρέπει να βρίσκεται ένας πολιτισμένος άνθρωπος και όχι ένας ανεύθυνος ιδιοκτήτης.
Βάση του Νόμου 4039/2012. Κάθε ιδιοκτήτης σκύλου υποχρεούται να φροντίζει για τον
περίπατο του κατοικίδιου του, που πρέπει να γίνεται πάντα με συνοδό. Παράλληλα, πρέπει να
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου το ζώο να μην εισέρχεται σε κοινόχρηστους χώρους,
παιδικές χαρές ή χώρους άλλων ιδιοκτησιών. Κατά τον περίπατο του κατοικίδιου, ο ιδιοκτήτης
οφείλει να καθαρίζει άμεσα από το περιβάλλον τα περιττώματα του ζώου.

Α)Δεν επιτρέπεται η εμπορική ή οποιαδήποτε μορφής διαφήμιση ( αφίσες, πανό, αυτοκόλλητα κτλ)
εκτός πλαισίων και ειδικών θέσεων του Δήμου, όπως φανάρια σηματοδότησης, κολόνες φωτισμού
και ΚΟΚ, δέντρα, κουτιά ΔΕΗ & ΟΤΕ κτλ
Β) Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε
κοινόχρηστους χώρους(κόλλες, σχισμένες αφίσες κτλ) καθώς και η απαράδεκτη εμφάνιση
διαφημιστικών ταμπλό.
Γ) Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους,
που δεν καθορίσθηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τις παραγρ. 1 και 2 του
άρθρ. 3, Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Α 224/01) περί ¨υπαίθριας διαφήμισης¨, θεωρούνται ρύποι και
απομακρύνονται άμεσα από το Δήμο.
Τα ανάλογα πρόστιμα για την μη τήρηση των παραπάνω καταλογίζονται στις διαφημιζόμενες
επιχειρήσεις ή επαγγελματίες καθώς και στις επιχειρήσεις προώθησης και τοποθέτησης
αυτών.

1. Τα κάθε είδους καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία παρατηρείται μεγάλη
παραγωγή μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κτλ.), οφείλουν να
συσκευάζουν σε ιδιαίτερα ανθεκτικούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (αποφάγια από
κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφών, ζύμες, σιρόπια κτλ.), να κλείνουν καλά με ειδικό
δεματικό (τσέρκι) και να τα τοποθετούν μέσα στους υπέργειους ή υπόγειους κάδους, το πολύ
μια ώρα πριν από την προγραμματισμένη αποκομιδή. Τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος στα οποία βρίσκεται πλησίον τους υπόγειος κάδος απορριμμάτων ( έως
απόσταση 50 μέτρων) υποχρεούνται να απορρίπτουν τα παραγόμενα απορρίμματα τους εντός
αυτών. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω
από τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης.
2. Αν ο όγκος των απορριμμάτων που παράγονται από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
είναι μεγάλος και δεν καλύπτεται από τα υπάρχοντα μέσα μηχανικής αποκομιδής, οι υπεύθυνοι
οφείλουν, στα πάσης φύσεως απορρίμματα και υλικά συσκευασίας, που τοποθετούν προς
αποκομιδή, να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια συμπιέσεως ή άλλου
πρόσφορου τρόπου. Επίσης οι υπεύθυνοι οφείλουν να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία
Καθαριότητας και να υποβάλλουν το αίτημα προσθήκης μέσων για την εξυπηρέτηση αναγκών
της επιχείρησής τους. Τα πρόσθετα μέσα τοποθετούνται υποχρεωτικά σε χώρο που
καθορίζεται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και εντός των ορίων ιδιοκτησίας της επιχείρησης.
3. Σε περιοχές που, λόγω ειδικών συνθηκών, δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή και δεν
υπάρχουν μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, η συσκευασία απορριμμάτων πρέπει
να τυγχάνει ιδιαίτερης φροντίδας ( ανθεκτικοί σάκοι) από τους υπευθύνους των καταστημάτων
και να τηρείται χωρίς παρέκκλιση το ωράριο αποκομιδής.
4. Στα καταστήματα, περίπτερα, καντίνες, στα οποία παράγονται κάθε μορφής απορρίμματα από
την άμεση κατανάλωση των προσφερόμενων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κτλ.)
οφείλουν οι υπεύθυνοι να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων και να τα κρατουν καθαρά όπως
και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον γύρο χώρο . Επιτρέπεται η τοποθέτηση μικρών
καλαίσθητων κάδων και καλαθιών για μικροαπορρίμματα σε κοινόχρηστους χώρους πλησίον
τους, χωρίς καταβολή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, με την προϋπόθεση ότι τα μέσα
προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων δε θα φέρουν διαφήμιση, ο αριθμός και η θέση τους θα
περιλαμβάνεται στην χορηγούμενη άδεια κοινόχρηστων χώρων και θα είναι μέσα στο πλαίσιο
προδιαγραφών αστικού εξοπλισμού καθαριότητας που έχει θεσπίσει ο Δήμος.
5. Υποχρέωση Ανακύκλωσης και χωριστής διαλογής σε υλικά συσκευασίας από φορείς
λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του 4496/2017 «Οι φορείς
λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, όπως κινηματογράφοι, θέατρα, αθλητικές
εγκαταστάσεις με κερκίδες, εμπορικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, τουριστικές εγκαταστάσεις,
εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, νοσοκομεία, κλινικές, αεροδρόμια, λιμάνια, κεντρικοί
σιδηροδρομικοί σταθμοί, επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, λιμάνια, πανεπιστήμια, συναυλιακοί
χώροι, τράπεζες, καθώς και οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς
πλήρους γεύματος, κατά την έννοια της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της 47829/ 23.6.2017 (Β΄
2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, με δυνατότητα άνω των 100 εξυπηρετούμενων ατόμων,
όπως αυτή υπολογίζεται στην ανωτέρω υγειονομική διάταξη, υποχρεούνται να διασφαλίζουν

τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3
του άρθρου 7 του νόμου 4496/2017» Άρθρο 8 παρ.9 «Οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού λαμβάνουν τα
αναγκαία μέτρα για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης. Τα μέτρα
αυτά αναφέρονται κυρίως στην εφαρμογή συστημάτων επιστροφής και συλλογής των αποβλήτων
συσκευασιών με υποχρεωτική τη συμμετοχή του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη.
Προβλέπεται η επιβολή προστίμου από είκοσι (20) έως πεντακόσια (500) ευρώ, ανάλογα με τη
βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, σε βάρος του τελικού χρήστη που δεν
συμμορφώνεται με τα μέτρα αυτά.»
6. Απαγορεύεται η ρίψη υγρών καταλοίπων από πλύση με απορρυπαντικά, προαύλιων χώρων,
μπαλκονιών, οχημάτων, υγρών καταλοίπων που περιέχουν λίπη, λάδια, κατάλοιπα εργασιών
από συνεργεία, βενζινάδικα, βιοτεχνίες κ.α.

1. α) Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν άδειας, κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη
τραπεζο-καθισμάτων, όπως καφενεία, καφετιέρες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή,
οφείλουν επίσης να διαθέτουν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων σε
εσωτερικό χώρο της επιχείρησης τους και να μεριμνούν για την τήρηση των υγειονομικών
διατάξεων.
β) Να διαθέτουν μικρά καλαίσθητα μέσα απόρριψης απορριμμάτων εντός των ορίων του
χώρου που έχει διατεθεί.
γ) Η αμέλεια καθαρισμού κοινοχρήστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων(παρκινγκ, χώροι
ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, αύλιοι χώροι συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων, σταθμών
καυσίμων κτλ.), που γειτνιάζουν με κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους, αποτελεί
παράβαση του παρόντος Κανονισμού.
δ) Η προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων σε κάδους προς αποκομιδή πρέπει να γίνεται
με τα άρθρα του παρόντος κανονισμού.
2. α) Εάν το κατάστημα παραμένει ανοικτό μετά την προγραμματισμένη ώρα αποκομιδής, οι
υπεύθυνοι οφείλουν να αποκομίζουν με δικά τους μέσα τυχόν απορρίμματα και να τα
μεταφέρουν σε χώρο που θα τους υποδειχθεί από την αρμόδια Διεύθυνση ή να τα φυλάσσουν
σε ειδικούς χώρους(ψυκτικούς θαλάμους), τηρώντας τις προβλεπόμενες υγειονομικές
διατάξεις. Ώστε να γίνει η αποκομιδή τους σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιοχής.
3. Δεν επιτρέπεται με κανένα μέσο ή τρόπο η κατασκήνωση ή ακόμα και η προσωρινή διαμονή
σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου.
4. Δεν επιτρέπεται η παραμονή και τοποθέτηση οικοσκευών και άλλων αντικειμένων έστω και
προσωρινά στους κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου. Τα αντικείμενα αυτά θα
αντιμετωπίζονται από την Υπηρεσία ως ειδικά ή ογκώδη απορρίμματα.

Α) Υποχρεώσεις Δήμου Γλυφάδας
Ο Δήμος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
του έναντι των δημοτών, φροντίζει να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου πραγματοποιούνται οι
Λαϊκές αγορές, να προστατεύει τη δημόσια υγεία και να αναλαμβάνει τον καθαρισμό των Λαϊκών
αγορών μετά το πέρας της λειτουργίας τους.
Β) Υποχρεώσεις αδειούχων – παραγωγών – πωλητών και εργαζομένων στις Λαϊκές
αγορές)
Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργούν οι Λαϊκές αγορές (από την έναρξη
και μέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές(επαγγελματίες και
παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα η συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν αναπληρώνονται,
υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις Λαϊκές
αγορές και το προσωπικό που απασχολούν.
Οι αδειούχοι πωλητές Λ.Α. οφείλουν:
1.
Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι
πώλησης των προϊόντων τους.
2.
Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της
έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδειά τους.
3.
Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά
κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Λ.Α.
4.
Να μην ρυπαίνουν με την ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών και
ειδών που αλλοιώνονται εύκολα(λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κτλ.), καθώς και
ειδών συσκευασίας(χαρτόκουτα, τελάρα κτλ).
5.
Να μην εγκαταλείπουν υπολείμματα προϊόντων ή συσκευασιών στους χώρους γύρω από
τους πάγκους ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της Λ.Α. εκτός κάδων ή σάκων.
6.
Να διευκολύνουν τις υπηρεσίες Καθαριότητας στην αποκομιδή των απορριμμάτων και τον
γενικό καθαρισμό των Λαϊκών αγορών συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των εξουσιοδοτημένων
οργάνων της υπηρεσίας καθαριότητας.
7.
Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, τις υπηρεσίες καθαριότητας στην εκτέλεση του
έργου τους.
8.
Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν
πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της Λ.Α.
▪
Η παραμονή των πωλητών Λ.Α. ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νόμιμου
ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις
προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού «κοινόχρηστων χώρων».
9. Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και στις περιπτώσεις αναπλήρωσης ή υποβοήθησης των
αδειούχων πωλητών ή πρόσληψης υπαλλήλων από αυτούς ή μη αυτοπρόσωπης εμφάνισής τους
στις Λαϊκές Αγορές.
Ειδική διάταξη

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

Οι μικροπωλητές, οι ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές περιπτέρων και οι ιδιοκτήτες καντινών, που
ασκούν τις δραστηριότητές τους εντός των ορίων ευθύνης του Δήμου, ανεξάρτητα από τον φορέα
που τους έχει χορηγήσει την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος και την άδεια κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου οφείλουν:
1) Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής.
2) Να τηρούν το χώρο γύρω από τον πάγκο, την καντίνα ή το περίπτερο τους καθαρό.
3) Να αποσύρουν τους πάγκους, τις καντίνες και κάθε πρόσθετη κατασκευή από το χώρο εργασίας,
μετά την λήξη ωραρίου, ώστε να είναι δυνατός ο γενικός καθαρισμός της περιοχής και να μην
μετατρέπονται οι χώροι αυτοί σε εστίες μόλυνσης.
4) Να διαθέτουν ειδικό μέσο ή μέσα, ανάλογα με τις ανάγκες, για την προσωρινή αποθήκευση
μικροαπορριμμάτων για τους ίδιους ή τους πελάτες τους, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 13
παρ. 4,5 και 6. Τα μέσα αυτά θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά με ευθύνη και φροντίδα των
μικροπωλητών.
5) Να μην εναποθέτουν στους κοινόχρηστους χώρους υπολείμματα προϊόντων, άδειες συσκευασίες
και άλλα είδη που δυσχεραίνουν τον γενικό καθαρισμό, την κίνηση των πολιτών και των μέσων
καθαριότητας.
6) Να εναποθέτουν τα απορρίμματα και τις άδειες συσκευασίες στο πλησιέστερο μέσο προσωρινής
αποθήκευσης του Δήμου.
7) Εφόσον στην περιοχή που ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες δεν πραγματοποιείται
μηχανική αποκομιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να συσκευάζουν σε ανθεκτικές σακούλες τα στερεά
απόβλητα, να ελαχιστοποιούν με κάθε μέσο τον όγκο των συσκευασιών και να τις περιδένουν με
κατάλληλο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διασποράς.
8) Σε κατ’ εξακολούθηση παραβάτες ο Δήμος, μετά την Τρίτη βεβαίωση παραβάσεως του παρόντος
κανονισμού, μπορεί να αφαιρέσει την άδεια του κοινόχρηστου χώρου.

1) Οι αδειούχοι μικροπωλητές νωπών οπωροκηπευτικών, που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε
κοινόχρηστους χώρους, κατόπιν άδειας από το Δήμο, οφείλουν να τηρούν όλα όσα αναγράφονται
στην παράγραφο 1 του παρόντος κεφαλαίου (γ. υπαίθριο και στάσιμο εμπόριο) και επιπλέον:
2) Απαγορεύονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των πάγκων να πετούν στο οδόστρωμα, το
πεζοδρόμιο ή σε κοινόχρηστους χώρους, τα υπολείμματα των προϊόντων τους, άδειες συσκευασίες,
περιτυλίγματα κτλ.

3) Μετά τη λήξη της εργασίας τους οφείλουν να καθαρίζουν επιμελώς το χώρο και να αποσύρουν
κάθε κινητή κατασκευή, ώστε να είναι ευχερής ο καθαρισμός από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Στους παραβάτες των ως άνω περιπτώσεων, α, β και γ, αυτής της παραγράφου (2), επιβάλλεται
κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση
και τη σοβαρότητα της ρύπανσης.

1) Στα εμπορικά καταστήματα που διατηρούν κατόπιν άδειας πάγκους έκθεσης ή πώλησης
εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο μπροστά από τα καταστήματα τους, επιβάλλεται η τήρηση
όλων των κανονισμών υγιεινής και καθαριότητας, καθώς και όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 για τα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2) Μετά το πέρας της λειτουργίας των καταστημάτων, τα εμπορεύματα και κάθε κινητή κατασκευή
που παρεμποδίζει τον καθαρισμό των πεζοδρομίων, του οδοστρώματος και των κοινόχρηστων
χώρων, πρέπει να αποσύρεται με φροντίδα των υπευθύνων καθαριότητας των επιχειρήσεων.

Α) Όλα τα φορτηγά και γενικά τα μεταφορικά μέσα των επιχειρήσεων, ξηρού ή υγρού φορτίου
πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως προστατευμένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς..
Β) Τα απορρίμματα οιασδήποτε μορφής, που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων,
πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας της εργασίας με ευθύνη του μεταφορέα και του
υπευθύνου επιχείρησης. Σε περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του
Δήμου και τα έξοδα καθαρισμού, όπως αυτά θα προκύπτουν κάθε φορά, καταλογίζονται στον
υπεύθυνο.

1. Όλες οι ιδιοκτησίες κατοικημένες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των κατά
περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 6. Για το σκοπό αυτό οι υπεύθυνοι
πρέπει να μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη των ιδιοκτησιών τους(περίφραξη ακαλύπτων,
επαρκής ασφάλεια εισόδων, παραθύρων, φεγγιτών, φωταγωγών κτλ.).
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ιδιωτικός χώρος είναι ακάθαρτος και αποτελεί εστία
μόλυνσης ή προκαλεί δυσοσμία και κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ο Δήμος, μετά από σχετική
προειδοποίηση, αυτοψία της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και εντολή εισαγγελέα, μπορεί να
προβεί σε καθαρισμό ιδιόκτητων χώρων και να καταλογίσει την δαπάνη καθαρισμού, που θα

προκύπτει κάθε φορά, στους ιδιοκτήτες και λοιπούς υπευθύνους, όπως αυτοί περιγράφονται στο
άρθρο 6.
3. Οι κοινόχρηστοι χώροι κατοικιών, πολυκατοικιών και επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, αύλιοι
χώροι), στεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων,
ακόμα και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους.
4. Σε περιπτώσεις που οι εν λόγω χώροι διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους για την διενέργεια
εκδηλώσεων(εκθέσεων, εμπορικών δραστηριοτήτων κτλ.), οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να
εγκαθιστούν μέσα στο χώρο τους κατάλληλα μέσα προσωρινής εναπόθεσης μικρό-απορριμμάτων
και αποβλήτων και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την διατήρηση της καθαριότητας
στους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους που γειτνιάζουν με την
ιδιοκτησία τους. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων, που προέρχονται από ανάλογες
δραστηριότητες, σε κοινόχρηστους χώρους ή μέσα προσωρινής εναπόθεσης οικιακών
απορριμμάτων. Η αποκομιδή των απορριμμάτων που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες,
γίνεται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και διοργανωτές των εκδηλώσεων ή μετά από
συνεννόηση με την Διεύθυνση Καθαριότητας.

1. Οι ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι των οικοπέδων, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα
από απορρίμματα, ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα
περιφράττουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ.) και να προβαίνουν σε περιοδική
καθαριότητα και αποψίλωση ξερών χόρτων. Ο Δήμος, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της
παρούσης διατάξεως, ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες και υπευθύνους του οικοπέδου με
τοιχοκόλληση στο χώρο και παρέχει 15ήμερη προθεσμία συμμόρφωσης.
2. Εάν, μετά την πρώτη ειδοποίηση, οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και να μην
συμμορφώνονται, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση, ενώ επιβάλλει κάθε φορά
πρόστιμο στους υπευθύνους για οικόπεδα έως και 1 στρέμμα, προσαυξανόμενο για κάθε
επιπλέον στρέμμα και παρεμβαίνει σύμφωνα νε τις ισχύουσες διατάξεις καθαρίζοντας το
οικόπεδο, περιφράσσοντάς το και καταλογίζοντας την δαπάνη καθαρισμού που θα προκύπτει
κάθε φορά, και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει για την κατασκευή περίφραξης,
απολύμανση κτλ. στους υπευθύνους.

Η Καθαριότητα των ακτών είναι αρμοδιότητα της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου. Η
αποκομιδή των απορριμμάτων, ιδιαίτερα σε οργανωμένες
παραλίες κατά την καλοκαιρινή περίοδο πρέπει να γίνεται σε καθημερινή βάση. Η τοποθέτηση
ικανοποιητικού αριθμού κάδων είναι υποχρεωτική και βοηθά στην καθαριότητα των ακτών.
Οι λουόμενοι υποχρεούνται να ρίχνουν τα απορρίμματά τους στους ειδικούς αυτούς κάδους.
• Απαγορεύεται η εναπόθεση απορριμμάτων σε όλο το μήκος των ακτών.

•
•
•
•

Απαγορεύεται η κατασκήνωση, διανυκτέρευση με οποιαδήποτε τρόπο και μέσο. στην
παραλία.
Απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους φωτιάς
Απαγορεύεται η χρήση σαπουνιού στις ντουζιέρες και η οποιαδήποτε χρήση του νερού
πέραν της προβλεπόμενης.
Απαγορεύεται η οδήγηση στην παραλία εκτός από ειδικές περιπτώσεις καθώς και η
οδήγηση μοτοποδηλάτων.

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

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

Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους οικοδομικές εργασίες(ανέγερση νέων οικοδομών,
επισκευές, λοιπές οικοδομικές εργασίες) , που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου

και κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους από οργανισμούς κοινής
ωφέλειας ή εργολάβους δημόσιων έργων.

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

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

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

Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι
οργανισμοί κοινής ωφέλειας, ανάλογα πρέπει:
Α) Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα.
Β) Να εφοδιάζονται από τον Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου – οδοστρώματος,
καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος.
Γ) Να προσκομίζουν στο Δήμο εγγυητική επιστολή, όπως το υπόδειγμα που θα χορηγεί ο
Δήμος, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Τ.Π. και Δ. ποσού εξήντα επτά ευρώ και πενήντα
λεπτών(67,50), ανά τετραγωνικό μέτρο μήκος προσόψεως, η οποία θα επιστρέφεται στον
δικαιούχο μετά την πλήρη περαίωση των εργασιών και εφόσον δεν προηγήθηκαν ζημιές στους
δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών(π.χ. μπάζα, τσιμέντα στο
οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου κτλ.). Τα
παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος.
Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει πινακίδα, που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες

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

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

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

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης του Δήμου Γλυφάδας

Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του κανονισμού αυτού,
επιβάλλονται πρόστιμα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό. Για την επιβολή των
παραπάνω προστίμων λαμβάνονται υπόψη κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συχνότητα και η
υποτροπή. Η διαδικασία επιβολής των προστίμων του παρόντος κανονισμού αρχίζει, αφού
πρωτύτερα έχει γίνει αυτοψία από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και μετέπειτα βεβαίωση της
παράβαση από την Δημοτική Αστυνομία. Τα πρόστιμα που προβλέπονται αναπροσαρμόζονται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση πληρωμής εντός 10 ημερών τα πρόστιμα
μειώνονται κατά 50%.
Τα έσοδα από πρόστιμα που αφορούν σε παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, ενισχύουν τους
κωδικούς ανάλογων έργων και προμηθειών μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του
προϋπολογισμού του Δήμου Γλυφάδας για τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος. Επίσης
από τα ίδια έσοδα θα χρηματοδοτηθούν καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών
για θέματα καθαριότητας και ανακύκλωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

1

2

3

4

Ρύπανση Κοινόχρηστων χώρων,
δημόσιων ή δημοτικών, ύστερα από
διενέργεια ιδιωτικών εκδηλώσεων
Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων,
αρχαιολογικών χώρων και λοιπών
Κοινόχρηστων χώρων, δημόσιων ή
δημοτικών και κτιρίων
Ρύπανση στοιχείων αστικού εξοπλισμού
(παγκάκια, κάγκελα, κολώνες
ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων,
κάδοι, συμπιεστές, καλάθια κ.λ.π. κάδοι
απορριμμάτων, πινακίδες, σηματοδότες
κ.λ.π.)
Παρεμπόδιση τοποθέτησης μέσων
αποκομιδής απορριμμάτων ( κάδων),
κατασκευής εσοχών και τοποθέτησης
προστατευτικών μέσων Π, αυθαίρετο
κλείσιμο εσοχών ή προστατευτικών Π,

ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ

200-400€

5 /1Α

200€ και
αποκατάσταση

5/2α

100€-200€ ανά
τμχ και
αποκατάσταση

5/2β

200€-400€

7/3.α
12/3γ

5

6

7

8

9

10

11

12

αυθαίρετη μετακίνηση κάδων μηχανικής
αποκομιδής & εσκεμμένη φθορά των
ανωτέρω μέσων.
Μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή
άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης
απορριμμάτων.
Ρύπανση σε κάδους απορριμμάτων ή άλλα
μέσα προσωρινής αποθήκευσης
απορριμμάτων από επικόλληση
αυτοκόλλητων διαφημιστικών, αφισών &
αναγραφή πάσης φύσεως συνθημάτων.
Εναπόθεση οικιακών ή ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων εκτός κάδων μηχανικής
αποκομιδής, υπόγειων κάδων και λοιπών
μέσων προσωρινής αποθήκευσης ή σε μη
επιτρεπτή συσκευασία ( πχ ανοιχτή)
Κρέμασμα πάσης φύσεως συσκευασίας
με απορρίμματα σε κολώνες, δένδρα ή
οπουδήποτε αλλού, τοποθέτηση
απορριμμάτων έμπροσθεν ξένης
ιδιοκτησίας ή ρίψη απορριμμάτων στο
δρόμο ή στο πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε
ύψος
Μη ελαχιστοποίηση του όγκου (με πίεση,
περίδεση κ.λ.π) των κάθε μορφής
απορριμμάτων, συσκευασιών &
χαρτοκιβωτίων που προέρχονται από
επιχειρήσεις, γραφεία,
SUPER MARKETS ,καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος, κλπ
Βρώμικα μέσα ιδιωτών ή επιχειρήσεων,
προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων
(συμπιεστές, κάδοι, καλάθια κλπ) που
βρίσκονται σε κοινόχρηστους ή
ακάλυπτους ιδιωτικούς χώρους
Κατάληψη και ρύπανση κοινόχρηστου
χώρου με εναπόθεση ογκωδών
απορριμμάτων χωρίς προηγούμενη
συνεννόηση και άδεια από την Υπηρεσία
Καθαριότητας, (πεζοδρομίων,
οδοστρωμάτων, πλατειών κτλ)
Κατάληψη και ρύπανση κοινόχρηστου

200€-400 €
και αποκατάσταση

7/3.β

50€-200€
και αποκατάσταση

7/3.γ

50€-100€ (
ιδιώτες)
100€-200€
(επιχειρήσεις) για
κάθε αντικείμενο
50€-100€ (
ιδιώτες)
100€-200€
(επιχειρήσεις) για
κάθε αντικείμενο
ή σακούλα

7/4

50€-100€ (
ιδιώτες)
100€-200€
(επιχειρήσεις) για
κάθε συσκευασία ή
χαρτοκιβώτιο
Σε υποτροπή
διπλασιάζεται
100€ (ιδιώτες)
200€-400€
(επιχειρήσεις)

7/6,
8/2

100€-200€
Σε υποτροπή ή
μεγάλη κατάληψη
διπλασιάζεται

8/1.γ
8/2

50€-200€

8/3.α

7/5

7/7

13

14

15

16

17

18

χώρου με εναπόθεση προϊόντων
κηπευτικών εργασιών (φύλλα, ξερά άνθη,
υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ)
σε πεζοδρόμια & γενικά κοινόχρηστους
χώρους, χωρίς ενδεδειγμένη συσκευασία
(ανθεκτικούς σάκους) και χωρίς
προηγούμενη συνεννόηση και άδεια από
την Υπηρεσία Καθαριότητας
Κατάληψη και ρύπανση κοινόχρηστου
χώρου με εναπόθεση υπολοίπων κοπής
δένδρων, θάμνων κλπ χωρίς ενδεδειγμένη
συσκευασία (ελαφρά δέματα δεμένα με
σχοινί ή σύρμα) σε πεζοδρόμια & γενικά
κοινόχρηστους χώρους και χωρίς
προηγούμενη συνεννόηση και άδεια από
την Υπηρεσία Καθαριότητας.
Μη απομάκρυνση από τους
Υπεύθυνους, με δικά τους μέσα,
υπολειμμάτων χώματος & κοπροχώματος
ή ανάμιξη τους με οικιακά απορρίμματα ή
ανακυκλώσιμα.
Κατάληψη και ρύπανση κοινόχρηστου
χώρου με εναπόθεση Ειδικών
απορριμμάτων στο πεζοδρόμιο ή σε άλλους
κοινόχρηστους χώρους χωρίς
προηγούμενη συνεννόηση και άδεια από
την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Σε υποτροπή ή
μεγάλη ρύπανση κατάληψη
διπλασιάζεται

100-200 €
Ανά σακούλα ή
δέμα
Σε υποτροπή ή
μεγάλη κατάληψη
διπλασιάζεται

8/3.β

100€-200€
Σε υποτροπή
διπλασιάζεται

8/3.γ

300€-600€
Σε υποτροπή
διπλασιάζεται

9/2

Εναπόθεση απορριμμάτων από
νοσοκομεία και θεραπευτήρια μη
συσκευασμένα δεόντως και μη εμφανώς
χαρακτηρισμένων ως ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ & ΜΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ.

500€-1.000€
Σε υποτροπή
διπλασιάζεται

9/3

Εναπόθεση επί του πεζοδρομίου, του
οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου
χώρου κάθε είδους οικοδομικών υλικών
χωρίς τη λήψη ειδικών μέτρων για τη
προστασία του περιβάλλοντος και χωρίς
προηγούμενη συνεννόηση και άδεια από
την Υπηρεσία Καθαριότητας.
Εναπόθεση αδρανών αποβλήτων (υλικά
κατεδαφίσεων, οικοδομικά υλικά, μπάζα,
γυαλιά, πόρτες κ.λ.π.) σε ακάλυπτους
χώρους (οικόπεδα εντός ή εκτός σχεδίου,

300€-600€
Σε υποτροπή
διπλασιάζεται

9/4.α

300€-600 €
Σε υποτροπή
διπλασιάζεται

9/4.β

ρέματα, πάρκα, άλση κ.λ.π.)

19

20

21

22

23

24

25

-α)Εσκεμμένη εγκατάλειψη ογκωδών
αντικειμένων ή αδρανών αποβλήτων
(υλικά κατεδαφίσεων, οικοδομικά υλικά,
μπάζα, γυαλιά, πόρτες κ.λ.π.) από
επαγγελματικά αυτοκίνητα εργολάβων ή
μεταφορικών εταιρειών σε δρόμους ή
άλλους δημόσιους & κοινόχρηστους
χώρους.
-β)Τοποθέτηση ιδιωτικών Σκαφών χωρίς
άδεια από τον Δήμο.
Εναπόθεση κάθε είδους Επικίνδυνων και
Τοξικών απορριμμάτων επί του
πεζοδρομίου, του οδοστρώματος ή άλλους
κοινόχρηστους ή δημόσιους χώρους.

Α)2 000€-5.000€
Σε υποτροπή
διπλασιάζεται
Β) 500€-1000€

9/4.δ
9γ

2.000€-4.000€
Σε υποτροπή
διπλασιάζεται

10/β

2.000€-4.000€
Σε υποτροπή
διπλασιάζεται

10/γ

Εναπόθεση ΜΗ ανακυκλώσιμων υλικών
στους ΜΠΛΕ κάδους(οικιακά
απορρίμματα, προϊόντα κηπευτικών
εργασιών, αδρανή απόβλητα, αποφάγια από
καταστήματα εστίασης κ.λ.π.)
ή ΚΑΦΕ κάδους ή οποιουσδήποτε
κάδους ή σκάφες ανακύκλωσης

200€-400€
(ιδιώτες)
400€-800€
(επιχειρήσεις)

7/2
7/6

Υποχρέωση Ανακύκλωσης και χωριστής
διαλογής σε υλικά συσκευασίας από
φορείς λειτουργίας χώρων συνάθροισης
κοινού. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του
4496/2017.
Εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών σε
κοινούς οικιακούς κάδους ( πράσινους ή
υπόγειοι οικιακών απορριμμάτων)
Εγκατάλειψη και εναπόθεση
χρησιμοποιούμενων ελαστικών σε κάδους
απορριμμάτων ή σε κοινόχρηστους
χώρους.
Διοχέτευση χρησιμοποιούμενων
ορυκτελαίων ή υγρών μπαταριών. σε
υπονόμους, σε δίκτυα απορροής όμβριων ή

20-500€ Σε
υποτροπή
διπλασιάζεται

11/14
14/5

50-100€ ανά
τεμάχιο

11/10

500-1.000€
σε υποτροπή
διπλασιάζεται

11/11

Ανάμιξη Ειδικών και Επικινδύνων
απορριμμάτων με οικιακά ή
ανακυκλώσιμα από νοσοκομεία,
επιχειρήσεις ή ιδιώτες

26

27

28

29

30

31

σε κάδους απορριμμάτων από βενζινάδικα
ή πάσης φύσεως συνεργία αυτοκινήτων
-Α)Διοχέτευση χρησιμοποιούμενων
μαγειρικών ελαίων σε υπονόμους, σε
δίκτυα απορροής όμβριων ή σε κάδους
απορριμμάτων από καταστήματα εστίασης
κτλ
- Β) Απόρριψη- εναπόθεση ζωικών
υπολειμμάτων από επιχειρήσεις και
επαγγελματίες ( κρεοπωλεια, ιχθυοπωλεία
syper market, καταστήματα εστίασης) σε
κάδους αστικών απορριμμάτων ή
ανακύκλωσης
Μετακίνηση κάδων απορριμμάτων ή
απομάκρυνση τους χωρίς προηγούμενη
συνεννόηση και άδεια από την Υπηρεσία
καθαριότητας
Παρακώληση με οποιονδήποτε τρόπο της
πρόσβασης του απορριμματοφόρου ή των
εργατών στους κάδους απορριμμάτων ή
άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης
(π.χ. παρκαρισμένα οχήματα έμπροσθεν
κάδων ή σε γωνίες οδών κ.λ.π.)
Απόρριψη από πεζούς, περπατητές ή από
αυτοκίνητα, μικρό- απορριμμάτων και
ειδών ατομικής χρήσης εκτός καλαθιών
Δήμου, καθ’οδόν, ή σε δημόσιους και
κοινόχρηστους χώρους.
Ρύπανση με λάδια, από κάθε είδους
οχήματα που εγκαταλείπονται στο
οδόστρωμα ή άλλους κοινόχρηστους
χώρους, καθώς και η ΜΗ ενημέρωση της
αρμόδιας Υπηρεσίας Καθαριότητας του
Δήμου σε περίπτωση διαρροής λαδιών
μετά από σύγκρουση.
Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από
περιττώματα κατοικίδιων ζώων, όπως και
η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση των
ιδιοκτητών να κρατούν τα κατοικίδια με
λουρί.

Α) 500€-1.000€
σε υποτροπή
διπλασιάζεται

11/12
11/13

Β) 1.000€2.000€

200-300€ σε
υποτροπή
διπλασιάζεται

12/3α

200€-400€

12/3β

100-200 €

13/1α

200-400 €

13/1β

100€ &
200€ (για
ρύπανση παιδικών
χαρών, εισόδους
σχολείων
βρεφονηπιακών
σταθμών,
προαύλια
εκκλησιών κ.λ.π)

13/1γ

32

33

34

35

Ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων με
αφίσες, φέιγ-βολάν, διαφημιστικά
αυτοκόλλητα, διαφημιστικά έντυπα,
συνθήματα, σπρέι, αεροπανό κ.λ.π. ή
τοποθέτηση διαφημιστικών σε παρμπρίζ
οχημάτων
Τα πρόστιμα καταλογίζονται στους
διαφημιζόμενους και στις επιχειρήσεις
προώθησης και τοποθέτησης αυτών.

50€
ανά αφίσα
100€
ανά πανό
50€-100€
από σπρέι
10€ ανά φέιγβολάν

13/2α
13/2γ

Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από
υπολείμματα υλικών διαφήμισης (κόλλες,
σχισμένες αφίσες, γιγαντοαφίσες,
υπολείμματα διαφημιστικών πινακίδων),
απαράδεκτη εμφάνιση διαφημιστικών
ταμπλό.
Εναπόθεση από καταστήματα
Υγειονομικού ενδιαφέροντος
υπολειμμάτων τροφών και ποτών σε μη
επιτρεπτή (λεπτές σακούλες) και μη
ασφαλισμένη συσκευασία, με δεματικό)
εντός των κάδων απορριμμάτων (
υπόγειων ή υπέργειων). Πρόκληση
ρύπανσης από βρώμικες ουσίες, σιρόπια,
ζυμάρια, ωμά κρέατα ή ψάρια, υπολείμματα
Σούσι κ.λ.π.
Μη απόρριψη σε υπόγειους κάδους
απορριμμάτων από καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος που
βρίσκονται σε απόσταση έως 50 μετρά εξ
αυτών.

200€-400 €
Σε υποτροπή
διπλασιάζεται

13/2β

200€-400€
ανά αντικείμενο,
σακούλα ή
συσκευασία

14/1
7/1

100€-200€

14/3

Εναπόθεση απορριμμάτων από
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
σε μη επιτρεπτό χρόνο στις περιοχές που
δεν εφαρμόζεται μηχανική αποκομιδή
απορριμμάτων και δεν υπάρχουν μέσα
προσωρινής αποθήκευσης

36
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38

39

39

40

41

Μη τήρηση καθαριότητας περιβάλλοντος
χώρου από περίπτερα, καντίνες, μη
τοποθέτηση δοχείων περισυλλογής
απορριμμάτων, δοχεία πλήρη ή ακάθαρτα

50-200 €
Σε υποτροπή
διπλασιάζεται

14/4

Εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόμια
λοιπούς κοινόχρηστους χώρους
απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων
που προέρχονται από καθαρισμό
καταστημάτων, Επιχειρήσεων ή άλλων
ιδιωτικών χώρων
Ρήψη υγρών κατάλοιπων από
απορρυπαντικά ή χημικά, λάδια κτλ και
μη τήρηση καθαριότητας κοινοχρήστων
χώρων ή ελευθέρων ιδιωτικών χώρων και
σε παρακείμενες κατοικίες , σχολεία ,
κοινόχρηστους χώρους κ.λ.π.
Εναπόθεση από καταστήματα
Υγειονομικού ενδιαφέροντος ή
επιχειρήσεις απορριμμάτων εντός ή εκτός
κάδων μετά τη διέλευση του
απορριμματοφόρου
ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών, και
χώρων άσκησης υπαίθριου εμπορίου
α) με μικροαπορρίμματα
β)με συσκευασίες που εγκαταλείπονται σε
κοινόχρηστους χώρους
γ) με χύμα υπόλοιπα προϊόντων, λάδια,
σακούλες-κούτες με απορρίμματα, νωπά
οπωροκηπευτικά κλπ
ΥΠΑΙΘΡΙΟ & ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Ρύπανση χώρων άσκησης υπαίθριου &
στάσιμου εμπορίου
(Μη τήρηση κανονισμού καθαριότητας από
μικροπωλητές, ιδιοκτήτες και
εκμεταλλευτές περιπτέρων, καντινών,
καθώς και μη απομάκρυνση των κινητών
κατασκευών μετά το πέρας του ωραρίου
εργασίας )
ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Ρίψη υπολειμμάτων προϊόντων ή άδειων

200-400 €

14/6

200-400 €

15/1γ

100€-200€

15/2.α

200€

16

500€
500€

600€
Σε υποτροπή
διπλασιάζεται &
μετά την τρίτη
βεβαίωση
παράβασης
αφαιρείται η άδεια

16

600€
Σε υποτροπή

16

συσκευασιών, περιτυλιγμάτων, κλπ από
αδειούχους μικροπωλητές νωπών
οπωροκηπευτικών, στο οδόστρωμα,
πεζοδρόμιο και γενικά σε κοινόχρηστους
χώρους και σε κάδους απορριμμάτων
χωρίς ασφαλή συσκευασία
ΠΑΓΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Μη τήρηση από εμπορικά καταστήματα
που διαθέτουν, κατόπιν αδείας, πάγκους
έκθεσης ή πώλησης εμπορευμάτων στους
κοινόχρηστους χώρους τους, των κανόνων
υγιεινής, εγκατάλειψη αντικειμένων,
πάγκων, απορριμμάτων, καθώς και κάθε
πρόσθετης κατασκευής.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ρύπανση από μεταφορά-φορτοεκφόρτωση
και υπαίθρια αποθήκευση πάσης φύσεως
προϊόντων και αντικειμένων

διπλασιάζεται.

44

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Μη τήρηση καθαριότητας ιδιωτικών
χώρων στεγασμένων ή μη (κοινόχρηστοι
χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και
επιχειρήσεων, στοές, πρασιές, αύλιοι
χώροι κλπ) και μη λήψη μέτρων για
παρεμπόδιση της ρύπανσης χώρων που
γειτνιάζουν με αυτές

45

Ρύπανση οικοπέδων, έλλειψη περίφραξης
και μη αποψίλωση από ξερά χόρτα

42

43

46

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ
Ρύπανση ακτών από λουόμενους ,μη
ενδεδειγμένη χρήση των εγκαταστάσεων
του Δήμου στις ακτές,, άναμμα φωτιών ,
μπάρμπεκιου, νυχτερινή Διαμονή στις
παραλίες
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

600€
Σε υποτροπή
διπλασιάζεται

16

200€-400€
Σε υποτροπή
διπλασιάζεται

17

200€-400 €
Σε υποτροπή
διπλασιάζεται και
χρεώση δαπάνης
καθαρισμού

19/4

200€ -400 €

20

200€ - 1.000€
Σε υποτροπή
διπλασιάζεται

21
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49
50

51

52

53
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57

Μη χρησιμοποίηση προστατευτικών μέσων
σε υλικά οικοδομών για την ασφάλεια του
κοινού και την προστασία του
περιβάλλοντος χώρου.(Ρύπανση, διασπορά
υλικών κίνδυνος ατυχήματος κ.λ.π.)
Ρύπανση από φορτοεκφόρτωση-μεταφορά
και υπαίθρια αποθήκευση οικοδομικών
υλικών.
Ανεπαρκής ασφάλιση και στερέωση των
κινητών υλικών οικοδομών –ελλιπής
σήμανση.
Απόρριψη αδρανών υλικών οικοδομών
εντός κάδων μηχανικής αποκομιδής άλλων
μέσω προσωρινής αποθήκευσης
απορριμμάτων.
Εναπόθεση και εγκατάλειψη προϊόντων
εκσκαφής και άλλων υλικών από δημόσιους
οργανισμούς (ΔΕΗ ,ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ
)καθώς και από άλλους φορείς σε
κοινόχρηστους χώρους κατά την εκτέλεση
έργων.
Εκτέλεση οικοδομικών και άλλων
συναφών εργασιών σε κοινόχρηστους
χώρους από Οργανισμούς κοινής ωφέλειας
ή ιδιώτες χωρίς άδεια
Μη περίφραξη Εργοταξίου ή χώρου
εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών από
ιδιώτες ή δημόσιους Οργανισμούς-ελλιπής
σήμανση.
Κατασκευές σε πεζοδρόμια χωρίς άδεια
(ράμπες, τοποθέτηση σταθερών ή κινητών
εμποδίων, επικίνδυνες διαμορφώσεις κ.α.)
Μη λήψη μέτρων για την προστασία πεζών
και οχημάτων κατά την εκτέλεση
ιδιωτικών και δημοσίων έργων.
Ρύπανση προκαλούμενη από εργοτάξιο
στον ευρύτερο χώρο κατά την εκτέλεση
οικοδομικών εργασιών (σκόνες ρύποι στην
ατμόσφαιρα διαρροή υλικών κλπ)
Παρακώλυση της κυκλοφορίας πεζών και
οχημάτων χωρίς άδεια, λόγω εκτέλεσης
οικοδομικών έργων και δημιουργία
προβλημάτων στην λειτουργία της πόλης

500€-1.000€

ΚΕΦΑΛΑΙ
Ο Η

500€-1.000€

»

1.000€-2.000 €

»

500€-1.500 €

»

1.000€-5.000€

»

1.000€-5.000€

»

1.000€-3.000€

»

500€-2.000€

ΚΕΦΑΛΑΙ
Ο Η

500€-1.000€

»

1.000€-2.000€

»

500€-1.000€

»

58

59

Φθορές και βλάβες στα δίκτυα και τις
υποδομές της πόλης λόγω εκτέλεσης
πάσης φύσεως έργων
Μη συμμόρφωση στις διατάξεις του
οικοδομικού κανονισμού για την
καθαριότητα και την προστασία του
περιβάλλοντος σε κάθε περίπτωση που
δεν προβλέπεται.

1.000€-2.000€

»

5200€-2.000€

»

Οι παραβάτες στους οποίους έχει υποβληθεί κύρωση έχουν την δυνατότητα να προσφύγουν εντός
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα επιβολής της κύρωσης, με έγγραφη αιτιολογημένη αίτησή
τους στην αρμόδια επιτροπή Ενστάσεων της Υπηρεσίας Καθαριότητας, αποτελούμενη από τον
προϊστάμενο Καθαριότητας , έναν επιστάτη και έναν Δημοτικό Αστυνομικό ( Ο επιστάτης ορίζεται
από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Καθαριότητας) . Οι παραβάτες, εάν κατά την άποψή τους δεν έχουν
δικαιωθεί, μπορούν να προσφύγουν στη δευτεροβάθμια τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από
τον προϊστάμενο Καθαριότητας, τον προϊστάμενο Κίνησης και Προϊστάμενο Δημοτικής Αστυνομίας,
σε προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών από την πρωτοβάθμια απόφαση. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται
στο πρωτόκολλο του Δήμου, αίτηση που θα κατατίθεται διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Σε
περίπτωση που η Ένσταση δεν θα δικαιώνει τον παραβάτη, θα ισχύει εκ νέου το 10ήμερο μείωσης
κατά 50% του προστίμου .
•

Βασικό νομικό πλαίσιο , σύμφωνα με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του ,αναφορικά με τον παρόντα κανονισμό
Άρθρα 75, 77-79 του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, Π.Δ. 23/2002 «Αρμοδιότητες, σύστημα
πρόσληψης, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας»(ΦΕΚ Α΄19/2002), Ν.
4325/15 (ΦΕΚ 47/11-5-2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις., Άρθρο 3 του Ν. 1080/80 (για κάλυψη πεζοδρομίων), Άρθρο 119 του Ν
1892/90 (για εναπόθεση αδρανών υλικών), Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160/Β6) « για την προστασία του
περιβάλλοντος», Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Ά 179/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτική Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)», Διατάξεις της κείμενης Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας
Π.Δ. 211/2006, Ν.4235/2014, Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α΄191/03) «ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και
άλλες διατάξεις», Π.Δ. 82/2004 «Απόβλητα, λιπαντικά, έλαια», Π.Δ. 109/2004 «Μεταχειρισμένα ελαστικά
οχημάτων», Π.Δ. 116/2004 «Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής», ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ Β΄1016/97) «Κατάρτιση
πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», Κ.Υ.Α. 19396/1546/1997
(ΦΕΚ Β΄604/97) «μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων»., Κ.Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 «
μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες»., Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ
Β΄1909/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός

Σχεδιασμός Διαχείρισης», Κ.Υ.Α. 113944/1944/97 (ΦΕΚ Β’ 1016/97) Σχετικά με τον Εθνικό Σχεδιασμό διαχείρισης
στερεών αποβλήτων, Κ.Υ.Α. 14312/1302/2000 (ΦΕΚ Β’ 723/2000) ¨Συμπλήρωση και εξειδίκευση του Εθνικού
Σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων¨, ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ Β΄383) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων», Κ.Υ.Α. 10315 ΦΕΚ Β’ 369/93 ¨Σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και
νερού¨, Άρθρο 15 Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/99) ¨Εκπομπές ρύπων, θορύβων κτλ.¨, Π.Δ. 363/95 (ΦΕΚ Α’ 193/95)
¨Σύστημα επιβολής διοικητικών ποινών στους παράγοντες εφαρμογής της κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ)¨, Κ.Υ.Α.
Φ50/92491/4358/94 (ΦΕΚ Β’ 797/94) ¨Ανάθεση εποπτείας, εφαρμογής και καλής λειτουργίας του συστήματος
ΚΕΚ¨, Κ.Υ.Α. Φ50/92492/4359/94 (ΦΕΚ Β’ 797/94) ¨Ρύθμιση θεμάτων με την εποπτεία, εφαρμογή και καλή
λειτουργία του συστήματος ΚΕΚ¨, Κ.Υ.Α. Φ50/94474/4556/94 (ΦΕΚ Β’ 829/94) ¨Μέθοδος μέτρησης και
επιτρεπόμενων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα και των υδρογονανθράκων στα καυσαέρια των οχημάτων
(βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων)¨, Κ.Υ.Α. Φ50/94475/4557/94 (ΦΕΚ Β’ 829/94) ¨Μέθοδος μέτρησης των
επιτρεπόμενων ορίων θαλερότητας στα καυσαέρια των πετρελαιοκίνητων οχημάτων¨, Ν. 2052/1992 (ΦΕΚ Α’ 94/92)
¨Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους¨, Κ.Υ.Α. 676/95 (ΦΕΚ Β’ 194/95) ¨Μέτρα για τον περιορισμό των
εκπομπών αερίων ρύπων των οχημάτων με κινητήρα¨, Αστυνομική Διάταξη 1023/2/37/1996 ¨Μέτρα ευταξίας και
ευκοσμίας¨, Ν. 2946/2001 ¨Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων. ¨ Νόμος 4496/2017
Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή
στην Οδηγία 2015/720/ ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.(ΦΕΚ Α'
170/8-11-2017)

