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Κεφάλαιο Α΄ : Εισαγωγή
Ο παρών κανονισμός δεν είναι μόνο η θέσπιση κανόνων, ώστε η περιοχή εντός των ορίων
του Δήμου Σουλίου να διατηρείται καθαρή, αλλά εισάγει στην καθημερινότητα, «την εναλλακτική
διαχείριση των απορριμμάτων», δηλαδή τόσο της Ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων, όσο και
της μεθόδου κομποστοποίησης οργανικών (βιοαποδομήσιμων) υπολειμμάτων και γενικά της
διαλογής στην πηγή.
Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς
των Ο.Τ.Α. οι οποίοι σύμφωνα με το αρ. 102 του Συντάγματος είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση
των τοπικών υποθέσεων. Η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί μία από τις
πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες του Δήμου (άρθρο 75 Ν.3463/2006). Επιδίωξη
είναι μέσα από τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθαριότητας να εφαρμοστεί ο παρών κανονισμός με
ειδικότερους σκοπούς:


την καθαριότητα του Δήμου,



την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,



τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας,



την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων,



την ανάδειξη των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων των πόλεων και των οικισμών
του ‘Καλλικρατικού’ Δήμου Σουλίου,



την αναβάθμιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αρχαιολογικού και
τουριστικού ενδιαφέροντος,



την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εμπορικών περιοχών,



την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων με μεθόδους που
δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον,



την ενίσχυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και



την ενεργό συμμετοχή των δημοτών

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


Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό, που χρήζει συνεχούς φροντίδας και
προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.
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Η ποιότητα ζωής, η δημόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων, 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 της ατμόσφαιρας αποτελεί παράγοντα που απειλεί τη δημόσια
υγεία, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, τη διατήρηση των μνημείων και του
φυσικού κάλλους.



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



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



Η αξιοποίηση (με την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της
εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, της
ανάκτησης ενέργειας) των υλικών από τα απόβλητα, περιορίζει την σπατάλη ενεργειακών
πόρων.



Οι εναλλακτικές και περιβαλλοντικά ορθές μέθοδοι διαχείρισης των απορριμμάτων
συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.



Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές. Οι πολίτες και οι κάθε είδους χρήστες των
υπηρεσιών συμμετέχουν, με αντικειμενικά κριτήρια, ανάλογα με τις δυνάμεις τους και τη
συμβολή τους στη διαμόρφωση του αντικειμένου της Καθαριότητας. Βασική προϋπόθεση
για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών αποτελεί η ενημέρωσή τους σχετικά με την
επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση αξιοποιήσιμων υλικών (ανακύκλωση) από τα
απόβλητα.



Οι παραγωγοί των προϊόντων καθώς και οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες και οι έμποροι, πρέπει
να λαμβάνουν μέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την παραγωγή, χρήση και διάθεση
συσκευασιών που είναι συμβατές για ανάκτηση υλικών ή/και επαναχρησιμοποίηση.



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



Ο ρυπαίνων τιμωρείται με διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.
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Κεφάλαιο Β΄: Γενικές διατάξεις και έννοιες / Ορισμοί
Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού
Η καθαριότητα στο Δήμο – στην Δημοτική Κοινότητα Παραμυθιάς και στις υπόλοιπες 31
Τοπικές κοινότητες - καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που
επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία των δημοτών - κατοίκων - επισκεπτών και του Δήμου και
προστατεύονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα.
Με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται:


Η ρύθμιση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των δημοτών – κατοίκων και του
Δήμου που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας και την διασφάλιση της δημόσιας
υγείας.



Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή,
αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση κ.α.)



Η ενημέρωση – γνωστοποίηση των σχετικών δημοτικών διατάξεων και η συμμόρφωση του
κοινού σύμφωνα με αυτές.
Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπερισχύουν

όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του
υγειονομικού κανονισμού, αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για την εφαρμογή και την τήρηση του κανονισμού είναι :
1. για την εφαρμογή


Η δημοτική αρχή με τις υπηρεσίες και τους αρμόδιους υπαλλήλους σύμφωνα με τον
εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο Δήμαρχος, μπορεί
με αποφάσεις του, να αναθέτει σε δημοτικούς υπαλλήλους την εφαρμογή μέρους η του
συνόλου των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και τη βεβαίωση των σχετικών
παραβάσεων την επιβολή των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων ή άλλων
διοικητικών μέτρων και την επιβολή μηνύσεων σε βάρος των παραβατών.



Τα κρατικά υγειονομικά όργανα



Τα αστυνομικά όργανα και οποιοδήποτε άλλο, κατά το νόμο αρμόδιο και εντεταλμένο
όργανο

2. για την τήρηση


Η Δημοτική Αρχή με τις υπηρεσίες και τις υποδομές της



Όλοι οι κάτοικοι του Δήμου, καθώς και οι επισκέπτες
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Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία, σύλλογοι, σωματεία και κάθε άλλος φορέας



Οι ιδιοκτήτες και μισθωτές οικοπέδων και οικοδομών

Άρθρο 3: Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων
Απορρίμματα - στερεά απόβλητα θεωρούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, κυρίως στερεάς
μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε
χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και χώρους αστικού περιβάλλοντος, από τα
οποία ο κάτοχός τους θέλει ή υποχρεούται να απαλλαγεί τα οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά στο
παράρτημα ΙΑ και ΙΒ΄ του άρθρου 24 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69728/824 (ΦΕΚ Β
358/1996).
Τα απορρίμματα ταξινομούνται σε: ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ - ΒΛΑΒΕΡΑ.
1. Τα ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ περιλαμβάνουν:
1. Εσωτερικά απορρίμματα μη ογκώδη (όπως πχ υπολείμματα τροφών και άχρηστα
είδη, δηλαδή υλικά συσκευασίας, άδειες κονσέρβες, σακούλες, κουρέλια σε μικρή
ποσότητα, άχρηστα χαρτιά, κ.λπ.) που προέρχονται από τη συνήθη καθαριότητα ή
από τα υπολείμματα κουζίνας (και όχι από την κύρια συνήθη παραγωγική
δραστηριότητα) οικιών, καταστημάτων, γραφείων και γενικά όλων των χώρων όπου
εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.
2. Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη που προέρχονται από τους παραπάνω χώρους αλλά
είναι ογκώδη (όπως π.χ άχρηστες οικιακές συσκευές-ανακυκλώσιμες , παλιά έπιπλα,
στρώματα, κ.λ.π).
3. Εξωτερικά απορρίμματα οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που εγκαταλείπονται
σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα καθώς και αυτά που
προέρχονται από τα τμήματα εκείνα των επαρχιακών οδών που εκτείνονται μόνο
μέσα σε κατοικημένες περιοχές.
4. προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π).
5. επικίνδυνα οικιακά (σε μικρές ποσότητες) απορρίμματα όπως μπαταρίες, φάρμακα,
σύριγγες, συσκευασίες εντομοκτόνων κ.λ.π.
2. Τα ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ περιλαμβάνουν:
1. στερεά απόβλητα που προέρχονται από την κύρια παραγωγική δραστηριότητα
βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής
(μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, κουρέλια, σάπια φρούτα, υπολείμματα τροφών κ.λ.π) και
δεν μοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς
και τελικής επεξεργασίας.
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2. στερεά απόβλητα κέντρων υγείας, νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικά εκτός εκείνων
που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολογοανατομία,
μικροβιολογικά, αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ.λ.π, τα οποία
οδηγούνται υποχρεωτικά σε καύση από ειδικούς κλιβάνους.
3. απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού των χώρων των νεκροταφείων.
4. προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές
εργασίες.
5. απορρίμματα και απόβλητα τα οποία δεν μπορούν να μεταφερθούν με τις συνήθεις
μεθόδους αποκομιδής και οχήματα.
6. αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα ανακυκλώσιμα γενικώς καθώς και μέρη
τους, άχρηστα ή εγκαταλειμμένα.

3.

ΤΟΞΙΚΑ - ΒΛΑΒΕΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που
εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και των οποίων η συλλογή,
αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διαφορετικά
από τα συνηθισμένα.

Συγκεκριμένα:
1. γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π.
2. απορρίμματα κέντρων υγείας, νοσοκομείων, κλινικών και θεραπευτηρίων γενικά, που
προέρχονται από αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, από παθολογοανατομικά,
μικροβιολογικά, αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ.λ.π.
Η ανεξέλεγκτη παραμονή και αποθήκευση τοξικών – βλαβερών αποβλήτων απαγορεύεται στο
Δήμο Σουλίου.
Άρθρο 4: Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού Καθαριότητας, οι
χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις παρακάτω έννοιες:
1. «Κατοικίες»: Ως τέτοιες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή
οικογένειες ή είναι προορισμένοι για το σκοπό αυτό, καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι
αυτών. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του παρόντος για τους κοινόχρηστους χώρους
είναι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, όταν πρόκειται για μονοκατοικίες, και ο διαχειριστής,
όταν πρόκειται για πολυκατοικίες. Εάν δεν υπάρχει διαχειριστής, τότε υπεύθυνοι
θεωρούνται όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων (και καταστημάτων) των κτηρίων.
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2. «Επιχειρήσεις - Καταστήματα»: Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν
πάσης φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις ή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του παρόντος είναι :
1. Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους.
2. Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, ο νόμιμος εκπρόσωπος κατά το καταστατικό.
3. Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, ο
διαχειριστής.
4. Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και γενικά ο νόμιμος εκπρόσωπος.
5. Για Σωματεία, Συλλόγους ο Πρόεδρος και γενικά ο νόμιμος εκπρόσωπος.
6. Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις
αποτελούν.
7. Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από Νομικά Πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των
νομικών προσώπων που τις αποτελούν.
3. «Γραφεία»: Ως τέτοια θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκούνται οποιαδήποτε
επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των
διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομέας, επικαρπωτής, ή
κάτοχος του γραφείου.
4. «Οικόπεδα»: Ως τέτοια θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός
σχεδίου. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος
Κανονισμού είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομέας, επικαρπωτής, ή κάτοχος του οικοπέδου.
5. «Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια»: Θεωρούνται οι στεγασμένοι ή
υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις για
παραγωγική δραστηριότητα και υποστηρικτικές δράσεις. Στις μονάδες αυτές ο υπεύθυνος για
την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, ορίζεται με
απόφαση της διεύθυνσης της μονάδας και κοινοποιείται ταυτόχρονα στο Δήμο. Σε περίπτωση
που δεν έχει οριστεί τέτοιο πρόσωπο, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής
της μονάδος.
6. «Ενιαίος Φορέας»: Εννοείται ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).
Πρόκειται για το περιφερειακό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει αναλάβει τη
διαχείριση των απορριμμάτων, κατά τα στάδια που αφορούν στην προσωρινή αποθήκευση,
στην επεξεργασία και στην τελική διάθεση.
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Κεφάλαιο Γ΄: Υποχρεώσεις του Δήμου

Άρθρο 5: Καθορισμός υποχρεώσεων
Ο Δήμος Σουλίου είναι υπεύθυνος φορέας για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων
εντός των διοικητικών του ορίων. Αναλυτικότερα με βάση τον παρόντα κανονισμό οι υποχρεώσεις
του Δήμου καθορίζονται ως εξής:
1. Η οργάνωση και επίβλεψη της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, αποκομιδής,
μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 3.1 περίπτωση 1 του παρόντος Κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται
σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Διεύθυνση
Τεχνικών υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σουλίου. Τα
απορρίμματα

μεταφέρονται με ειδικά

αυτοκίνητα στο Σταθμό Μεταφόρτωσης

Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και από εκεί στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), σε
εργοστάσια διαλογής ή ανακύκλωσης ή και όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.
2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3.1 περίπτωση Γ και Ε του παρόντος Κανονισμού
(παλιά έπιπλα, στρώματα, κλαδιά, φύλλα κτλ) πραγματοποιείται μέσα σε 10-15 ημέρες από
την ημέρα που θα ειδοποιηθεί η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου (τηλ 26660 24100 ) ή
βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζεται από την Υπηρεσία.
Βασική προϋπόθεση της αποκομιδής αυτής ορίζεται ότι το βάρος των συγκεκριμένων
απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας ανά εβδομάδα να μην είναι μεγαλύτερος από 50-70 kgr.
(ειδικότερα για τα κλαδιά και τα φύλλα, ο όγκος τους να καταλαμβάνει χώρο μέχρι το ήμισυ
της χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού ημιφορτηγού). Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή
ποσότητες ογκωδών απορριμμάτων μεγαλύτερες των ανωτέρω ορίων) και μετά από δήλωση
της Υπηρεσίας ότι αδυνατεί, τα παραπάνω απορρίμματα μεταφέρονται για διάθεση σε
χώρους που υποδεικνύονται από την υπηρεσία με μέσα και έξοδα του εκάστοτε υπόχρεου.
Σε περίπτωση αδυναμίας του παραγωγού των ανωτέρω απορριμμάτων να μεταφέρει με ίδια
μέσα τα εν λόγω απορρίμματα, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία
Καθαριότητας και πριν από την αποκομιδή των ογκωδών αστικών απορριμμάτων, να
προκαταβάλλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής καθώς και το τέλος διάθεσης ανά
ογκώδες αντικείμενο (ανάλογα με το βάρος του, κτλ) όπως αυτό θα καθορισθεί με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
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3. Η αποκομιδή των ειδικών απορριμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3.2 περίπτωση Α και
Γ του παρόντος κανονισμού (υπόλοιπα προερχόμενα από την κύρια παραγωγική
δραστηριότητα βιομηχανιών, μπάζα κτλ) υποχρεούται να πραγματοποιούν, με δικά τους
μέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες ή οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων
προέρχονται τα ειδικά απορρίμματα. Ο Δήμος μπορεί κατά περίπτωση να αναλαμβάνει την
υποχρέωση αποκομιδής των ειδικών απορριμμάτων εφόσον έχει τη δυνατότητα και την
υποδομή να εκτελέσει σχετικό πρόγραμμα. Στην τελευταία περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι
οφείλουν πριν από την αποκομιδή να έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής
ανά τόνο ή ανά κυβικό μέτρο καθώς επίσης και το τέλος διάθεσης, όπως αυτά καθορίζονται
κάθε φορά με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης
μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναποθέσεως ή των μικροαπορριμμάτων που
βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους γενικώς. Οι περιοχές, η
συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού ορίζονται από τον Δήμο, σύμφωνα με τις ανάγκες,
τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο
Δήμος ανάλογα με τις δυνατότητες του υποχρεούται να τοποθετεί (επισκευάζει και
αντικαθιστά) σε κατάλληλες αποστάσεις εύχρηστα δοχεία μικροαπορριμμάτων ή άλλους
ειδικούς κάδους υποδοχής απορριμμάτων και μικροαπορριμμάτων τα οποία οφείλει να
διατηρεί καθαρά, αποκομίζοντας το περιεχόμενο τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
5. Η προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες
μεθόδους, όπως προβλέπεται από το Νόμο 2939/2001 για την «εναλλακτική διαχείριση
συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
6. Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και τα δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής
απορριμμάτων, (ημέρες διέλευσης απορριμματοφόρων), για τα οχήματα συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα και δρομολόγια των
μηχανικών σαρώθρων, τις ημέρες πλύσης των οδών και κοινόχρηστων χώρων. Τα
παραπάνω προγράμματα μπορούν να μη τηρούνται, μόνο σε περιπτώσεις υπηρεσιακών
δυσχερειών ή ανωτέρας βίας.
7. Ο Δήμος οφείλει να διατηρεί τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης σε καλή κατάσταση και να
προβαίνει σε συχνό πλύσιμο, απολύμανση και συντήρηση τους.
8. Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται λόγω
καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή άλλων έκτακτων και απρόβλεπτων
καταστάσεων.
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9. Η γνωστοποίηση του παρόντος κανονισμού όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Ν. 3463/06
(ΦΕΚ Ά 114/2006) του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.
10. Επί πλέον ο Δήμος φροντίζει:
 Να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων
 Να προμηθεύεται και να χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό
 Να συμβάλει στην συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή
του κανονισμού
 Να συμβάλει στην περιβαλλοντική αγωγή των παιδιών και των νέων.
Εξαιρέσεις από τον παρόντα Κανονισμό
Όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. 69728/824 ‘’Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών
αποβλήτων’’ (ΦΕΚ Β 358/1996), «Ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται αστικά απόβλητα, εκτός από τα
οικιακά, αν – λόγω της σύνθεσης, της ποιότητας ή της ποσότητας τους – δεν είναι δυνατή η
αποκομιδή, η συλλογή και η διάθεση τους με τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των
υπηρεσιών καθαριότητας».
Ο Δήμος δεν υποχρεούται:
1. Στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – αποβλήτων του άρθρου 3.3 και όσων
χαρακτηρίζονται ως ‘’επικίνδυνα’’ ή διέπονται από ειδικές διατάξεις όπως:
1. ραδιενεργά απόβλητα
2. εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες
3. απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών
πόρων
4. γεωργικά

ή

κτηνοτροφικά

απόβλητα

ή

υπολείμματα

γεωργικών

φαρμάκων,

εντομοκτόνων κτλ
5. απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων
2. Στην συλλογή και αποκομιδή των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων
3. Στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και
βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.
4. Στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή
δημόσιους φορείς.
5. Στον καθαρισμό σταθμών που βρίσκονται σε στεγασμένους ή περιφραγμένους χώρους, οι
οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα, νομή ή κατοχή σε φορείς μέσων μαζικής μεταφοράς
(Υπεραστικά κτλ)
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6. Στην αποκομιδή απορριμμάτων που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν
εκδηλώσεις ή μισθώνουν χώρους από φορείς οι οποίοι απαλλάσσονται της καταβολής
ανταποδοτικών τελών. Ο Δήμος μπορεί εφόσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν
προς χρήση τα ακίνητά τους σε ιδιώτες -υπόχρεους καταβολής τελών– να βεβαιώνει τα
ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές ή χρήστες του χώρου.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων μέτρων για λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής
των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Χ. Υ. Τ. Α., χώροι απόθεσης μπαζών κτλ) ο Δήμος, μετά από
ενημέρωση των δημοτών με δημοσίευση στον τύπο, μπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και
να διακόπτει τα προγράμματα αποκομιδής μέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα ή επαναλειτουργήσουν
οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον
περιορισμό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών.
Σε περίπτωση που απεργούν οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας ή όταν γενικά δεν
εκτελείται η προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων λόγω πχ έντονα καιρικά φαινόμενα,
βλάβες μηχανολογικού εξοπλισμού ο Δήμος θα ενημερώνει σχετικά τους δημότες με ανακοίνωση
από τα ΜΜΕ.
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Κεφάλαιο Δ΄: Υποχρεώσεις Πολιτών
Άρθρο 6 : Υποχρεώσεις Πεζών, Οδηγών, εχόντων κατοικίδια ζώα.
1. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών συσκευασίας,
μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς
κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές
εγκαταστάσεις, κ.λπ.). Τα παραπάνω αντικείμενα ή προϊόντα πρέπει να ρίχνονται μέσα στο
πλησιέστερο διαθέσιμο καλάθι μικροαπορριμμάτων ή

κάδο μηχανικής αποκομιδής

απορριμμάτων και ΠΟΤΕ εκτός αυτών .
2. Δεν επιτρέπεται η πρόκληση φθορών σε κοινόχρηστο εξοπλισμό του Δήμου (καλάθια
αχρήστων, κάδους απορριμμάτων, όργανα παιδικών χαρών, παγκάκια κ.λπ.)
3. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη αστικών απορριμμάτων (όπως περιγράφεται στο άρθρο 3.1)
στα καλάθια μικροαπορριμμάτων.
4. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, εύφλεκτων υλικών, χημικών, τέφρα
θερμαντικών μέσων ή άλλων αντικειμένων στα καλάθια μικροαπορριμμάτων διότι υπάρχει
κίνδυνος πρόκλησης καταστροφής.
5. Δεν επιτρέπεται η ρύπανση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων ή άλλων κοινοχρήστων χώρων
με μηχανέλαια κάθε είδους οχημάτων αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού. Οι
ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχημάτων
τους και σε περίπτωση διαρροής να μεριμνούν αμέσως για τον πλήρη καθαρισμό του
χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως π.χ. διαρροή μετά από αιφνίδια βλάβη ή τροχαίο
ατύχημα, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την Διεύθυνση
Καθαριότητας. Στους παραβάτες της παραπάνω διάταξης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο,
που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
6. Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο
καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Στους παραβάτες της
διάταξης αυτής επιβάλλεται πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής, καθώς
επίσης και αν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή σε άλλο κοινόχρηστο χώρο φιλοξενίας
παιδιών, σε αυλές ή εισόδους σχολείων και βρεφονηπιακών σταθμών, προαύλια εκκλησιών,
δημόσια ή δημοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.
7. Δεν επιτρέπεται η χρήση απορρυπαντικών ή αλλων ουσιών, που δημιουργούν αφρό κατά
την πλύση πεζοδρομιών, αυλών, βεραντών, οχημάτων, κ.α, όταν τα απόνερα της πλύσης
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χύνονται σε κοινόχρηστους χώρους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται
πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής ή εκτεταμένης ρύπανσης.
8. Σε όσους παραβιάζουν τις παραπάνω διατάξεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα
με το άρθρο 28 του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 7 : Υποχρεώσεις υπευθύνων του άρθρου 4 για τα αστικά απορρίμματα
1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά υποχρεούνται:


Να είναι ενήμεροι για το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που έχει καταρτίσει ο
Δήμος για την περιοχή τους όπως τις μέρες και τις ώρες διέλευσης του
απορριμματοφόρου.



Να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματά τους και τοποθετημένα σε γερούς και
ανθεκτικούς σάκους (πλαστικούς) που να δένονται στο πάνω μέρος έτσι ώστε να
αποκλείεται η διαρροή του περιεχομένου και η εκπομπή δυσοσμίας.



Να εναποθέτουν τους παραπάνω σάκους μέσα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής των
απορριμμάτων πριν από την καθορισμένη ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου



Για την περίπτωση εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή, να προβούν σε
χωριστή συλλογή του προ-διαλεγμένου ρεύματος και να το απορρίπτουν στον
κατάλληλο κάδο, που θα φέρει ειδική σήμανση για το σκοπό αυτό.

2. Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και τη δημόσια υγεία:


Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής ή
άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης.



Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς την απαιτούμενη κατάλληλη
συσκευασία.



Δεν επιτρέπεται η ρίψη μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων

εντός των κάδων ή επί του

οδοστρώματος, των πεζοδρομίων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων. Τα μαγειρικά ή μηχανικά
έλαια

επιβάλλεται

να

παραδίδονται

σε

κατάλληλα

αδειοδοτημένους

φορείς

συμβεβλημένους με τα αντίστοιχα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Για
όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο κατά
του υπευθύνου πέραν των άλλων κυρώσεων του Π.Κ. (αρ. 458).

Το πρόστιμο

διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
3. Στις περιοχές του Δήμου που δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα μηχανικής αποκομιδής των
απορριμμάτων, τα προς αποκομιδή απορρίμματα πρέπει να εναποτίθενται, καλά συσκευασμένα
σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, στις προκαθορισμένες από τη Διεύθυνση Τεχνικών
υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος θέσεις.
[13]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

4. Για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών :
1. Φύλλα ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.λπ., συσκευάζονται σε
ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση
απορριμμάτων που δεν είναι τοποθετημένα σε σάκους επί του πεζοδρομίου (ασυσκεύαστα),
επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 28.
2. Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κ.λπ., συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια,
δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Δε βγαίνουν προ της
αποκομιδής τους στο πεζοδρόμιο και για την συλλογή τους ο υπεύθυνος υποχρεούται να
ειδοποιήσει την υπηρεσία καθαριότητας
3. Υπόλοιπα χώματος, μπάζα κοπροχώματος, αδρανή υλικά, τέφρα θερμαντικών μέσων
(στάχτες) κ.λπ. απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα ή,
κατόπιν συνεννόησης, από το Δήμο, με την καταβολή συμφωνημένου ποσού. Στους
παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με άρθρο 28.
5. Σε περίπτωση που ο πολίτης επιθυμεί αποκομιδή ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων,
υποχρεούται να πληρώσει στο Δήμο ποσό (τέλος) που θα ορίζεται κατά περίπτωση από την
οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του αρμοδίου αντιδημάρχου καθαριότητας, για κάθε
δρομολόγιο αποκομιδής και να τα εκθέσει την ημερομηνία που ο Δήμος μπορεί να ανταποκριθεί
στην αποκομιδή τους, διαφορετικά θεωρείται ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων και τιμωρείται
με πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.
6. Ο Δήμος Σουλίου δύναται να επιβάλει ειδικό τέλος σε οικίες, αποθήκες, επαγγελματικούς
χώρους, ξενοδοχεία κ.λπ. σε σχέση με την παραγωγή αποβλήτων, η οποία επιβαρύνει
δυσανάλογα το κόστος αποκομιδής του Δήμου.
7. Σε περίπτωση απεργίας ή σε περιπτώσεις που για λόγους ανωτέρας βίας δεν τηρείται το
πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων από την Υπηρεσία Καθαριότητας, συστήνεται στους
δημότες να συσκευάζουν ασφαλώς τα απορρίμματα και να κρατούν στο μπαλκόνι της οικίας
τους προκειμένου να αποφευχθεί υπερβολική ρύπανση. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος οφείλει
να προβεί σε συνεχείς ανακοινώσεις για την πληροφόρηση των δημοτών. Οι δημότες
υποχρεούνται να κρατήσουν τα απορρίμματα τους εντός των κατοικιών τους.
8. Τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα (έπιπλα, στρώματα, παλιές οικιακές συσκευές κ.λπ.)
απαγορεύεται να

εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία

Καθαριότητας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας – ειδοποίησης των υπευθύνων με την
υπηρεσία καθαριότητας (τηλέφωνο 2666024100) ή Κ.Ε.Π ( Παραμυθιάς 2666029031, Αχέροντα
2666360311, Τσαγγαρίου 2666022044). Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται πρόστιμο
σύμφωνα με το άρθρο 28.
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9. Απορρίμματα τα οποία περιλαμβάνονται στα ανακυκλώσιμα είδη (υλικά συσκευασίας,
ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, ελαστικά, λάδια κινητήρων και τηγανέλαια
κ.λπ.) δεν τοποθετούνται στους κοινούς κάδους αλλά απορρίπτονται στους ειδικούς κάδους
ανακύκλωσης όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Η’ (Ανακύκλωση) του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 8: Υποχρεώσεις Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
1. Τα κάθε είδους καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία παρατηρείται μεγάλη
παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικών υπολειμμάτων, συσκευασιών κ.λπ.),
οφείλουν να συσκευάζουν σε ανθεκτικούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (κρέατα,
κόκκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφών κ.λπ.), να κλείνουν καλά τους σάκους και να τους
τοποθετούν στους κάδους απορριμμάτων προς αποκομιδή σε διάστημα το πολύ μίας ώρας προ
της προγραμματισμένης διέλευσης του απορριμματοφόρου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται
εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους. Επίσης, απαγορεύεται η
απόρριψη στους κάδους υπολειμμάτων από σφάγια κρεοπωλών ή δημοτών, υπολειμμάτων
ιχθυοπωλείων ή δημοτών, καθώς και η απόρριψη νεκρών ζώων. Στους παραβάτες επιβάλλεται
πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.
2. Καταστήματα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε είδους απορριμμάτων από την
κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λπ.) οφείλουν να
τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων εντός του χώρου ιδιοκτησίας ή άσκησης του επαγγέλματός
τους, αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο τους. Στους μη
συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής, το
πρόστιμο θα προσαυξάνεται στο διπλάσιο.
3. Ισόγεια καταστήματα που πουλάνε αναψυκτικά, οινοπνευματώδη, γλυκά, φαγητά, σουβλάκια,
πίτες, είδη γενικά μπαρ ή καφενείου, πρέπει συνεχώς καθ’ όλες τις ώρες της λειτουργίας, οι
υπεύθυνοι των καταστημάτων να φροντίζουν να μαζεύουν τα κάθε φύσεως απορρίμματα που
δημιουργούνται από την κατανάλωση των ειδών του καταστήματός τους (χαρτιά περιτυλίγματος
προσφερομένων ειδών, αποφάγια, σάλτσες, υγρά, κουτιά τσιγάρων, αποτσίγαρα, κ.λπ.) έτσι
ώστε πάντοτε να είναι το κατάστημα και ο μπροστά απ’ αυτό χώρος καθαρός.
4. Στις υποχρεώσεις των καταστημάτων περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση μέσα και έξω από κάθε
κατάστημα, αρκετών καλαθιών για απορρίμματα, που θα πρέπει να είναι καλής κατασκευής,
συμβατά με την αισθητική της πόλης, να μην αφήνονται να ξεχειλίζουν, αλλά να κενώνονται
συχνά και το περιεχόμενό τους μαζί με τα άλλα σκουπίδια των καταστημάτων, να
συγκεντρώνονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και να κλείνονται ερμητικά στο πάνω
μέρος. Οι υπεύθυνοι καθαριότητας κάθε ακινήτου οφείλουν να διατηρούν καθαρές τις
[15]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

προσόψεις του και να συμβάλλουν στην καθαριότητα του οδοστρώματος καθώς και των
πεζοδρομίων, και δρόμων που βρίσκονται μπροστά στο ακίνητο.
5. Δεν επιτρέπεται η για οποιοδήποτε λόγο, τοποθέτηση στα πεζοδρόμια και τα καταστρώματα του
δρόμου μπροστά ή γύρω από τα καταστήματα, αντικειμένων σχετικών με το εμπόριό τους (π.χ.
καφάσια φρούτων ή λαχανικών, κιβώτια αεριούχων ποτών, άδεια κουτιά κ.λπ.).
6. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων επί του πεζοδρομίου. Στους παραβάτες
επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.
Άρθρο 9: Υποχρεώσεις Εμπορικών Καταστημάτων και Επιχειρήσεων και Περιπτέρων.
1. Υποχρεούνται οι υπεύθυνοι για τα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούνται
προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λπ.), να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει
τον όγκο τους δια της πιέσεως, περιδέσεως κ.λπ.. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη
αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.
2. Δεν επιτρέπεται η για οποιοδήποτε λόγο, τοποθέτηση στα πεζοδρόμια και τα καταστρώματα του
δρόμου μπροστά ή γύρω από τα καταστήματα, αντικειμένων σχετικών με το εμπόριό τους (π.χ.
συσκευασμένα προϊόντα, καφάσια φρούτων ή λαχανικών, κιβώτια αεριούχων ποτών, άδεια
κουτιά κ.λπ.).
3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων επί του πεζοδρομίου Στους παραβάτες
επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.
4. Στα περίπτερα – καντίνες στα οποία παράγονται κάθε μορφής απορρίμματα από την άμεση
κατανάλωση των προσφερομένων ειδών, οφείλουν οι υπεύθυνοι να τοποθετούν δοχεία
απορριμμάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς το χώρο περιμετρικά καθαρό.
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Άρθρο 10: Υποχρεώσεις κατοίκων και υπευθύνων στη διαχείριση ειδικών απορριμμάτων και
τοξικών – επικίνδυνων απορριμμάτων.
1. Ο Δήμος Σουλίου δεν υποχρεούται στη συλλογή των ειδικών απορριμμάτων του άρθρου 3.2
(δηλ. απορρίμματα που προέρχονται από την κύρια παραγωγική δραστηριότητα βιοτεχνιών
κλπ). Για το λόγο αυτό οι υπεύθυνοι υποχρεούνται (με την εξαίρεση της άρθρου 5.3) να
απομακρύνουν τα παραγόμενα ειδικά αυτά απορρίμματα με δικά τους μέσα και να τα
διαθέσουν σε νόμιμα αδειοδοτημένους για το σκοπό αυτό χώρους. Επίσης υποχρεούνται
μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να φυλάσσουν τα απορρίμματα αυτά ειδικά συσκευασμένα,
στα προαύλια των επιχειρήσεων τους και να μην τα εκθέτουν σε κοινόχρηστους χώρους.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.
2.

Ειδικά τα απορρίμματα που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές
εργασίες (μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά) μεταφέρονται με ευθύνη του υπόχρεου στους
ειδικούς χώρους που επίσημα έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι υποδοχής μπαζών μετά από
συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας. Αυτά απαγορεύεται:
1. Να αποτίθενται, έστω και προσωρινά, στο πεζοδρόμιο αλλά να απομακρύνονται άμεσα
2. Να εκτίθενται ή εγκαταλείπονται σε δημόσιους χώρους, σε ακάλυπτους χώρους εντός ή
εκτός σχεδίου, όπως παρυφές οδών, οικόπεδα, πάρκα, άλση, δάση, χείμαρρους, ρέματα,
κλπ οπότε δημιουργούν σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση
στο περιβάλλον. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλονται οι ποινές που
προβλέπει το άρθρο 119 του Ν.1892/90 και οι προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις πέρα από
το κάτωθι πρόστιμο. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.

3.

Τα απορρίμματα που περιγράφονται στην παρ.3.3 (δηλ γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά,
ραδιενεργά κ.λ.π), φυλάσσονται, αποκομίζονται και διατίθενται με αποκλειστική ευθύνη των
υπόχρεων. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.

4.

Κάθε κάτοχος Ιατρικών αποβλήτων . σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΗΠ 7591 / 2031 /
2003 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και αποκέντρωσης-Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων-Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Υγείας και Πρόνοιας-Γεωργίας περί «Μέτρων και Όρων για τη
διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες» υποχρεούται:
1. Να εξασφαλίζει ο ίδιος τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία
ή διάθεση τους σύμφωνα με τις διατάξεις της ανώτερου απόφασης ή
2. να παραδίδει τα απόβλητα σε φυσικό ή νόμιμο πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί
σχετική άδεια (συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία ή διάθεση)
σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρου απόφασης.
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5.

Απαγορεύεται η ανάμειξη Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (επεξεργασμένα σε μη
αναγνωρίσιμη μορφή ή μη επεξεργασμένα) με τα Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα σε
κοινή συσκευασία ή σε χύδην μορφή στους κάδους απορριμμάτων. Στους παραβάτες
επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.
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Κεφάλαιο Ε΄: Άλλες Διατάξεις Καθαριότητας
Εξωτερικών Χώρων & Προστασίας του Περιβάλλοντος
Άρθρο 11: Καθαριότητα Ειδικών Χώρων (στεγασμένων ή μη)
1. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, οικιών και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη (παρκινγκ,
πρασιές, παλιές οικίες κ.λπ.), πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων
και με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε περίπτωση αδιαφορίας των υπευθύνων και ύστερα από την
υποβολή σχετικής σύστασης και προθεσμίας προς συμμόρφωση, ο Δήμος έχει δικαίωμα να
παρέμβει σε εξωτερικούς χώρους (οικόπεδα, πρασιές, πάρκινγκ, παλαιές οικίες) καθαρίζοντας
το χώρο. Στη συνέχεια καταλογίζονται τα έξοδα και επιπλέον επιβάλλονται πρόστιμα στους
υπευθύνους σύμφωνα με το άρθρο 28.
2. Σε περιπτώσεις ρύπανσης μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, παιδικών χαρών, πάρκων, χώρων
πρασίνου κ.λπ., πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης, θα επιβάλλεται και πρόστιμο ανάλογο με
το μέγεθος της φθοράς. Η επιβολή προστίμου, δεν αφαιρεί από το Δήμο το δικαίωμα να στραφεί
δικαστικά σε βάρος του/των υπαιτίων για την αστική αποκατάσταση και την ποινική τιμωρία, σε
περίπτωση καταστροφής.
Άρθρο 12: Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις.
Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κατόπιν άδειας, δημοτικούς ή δημόσιους χώρους, όπως καφενεία,
ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια και συναφή καταστήματα, οφείλουν να διατηρούν τους
χώρους καθαρούς δια ιδίων μέσων και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων, ανεξάρτητα από
το πρόγραμμα αποκομιδής των συνεργείων του Δήμου. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη
αυτή, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.
Άρθρο 13: Καθαριότητα οικοπέδων
1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς, ή επικαρπωτές οικοπέδων, αγροτεμαχίων και εκτάσεων οφείλουν να τα
διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν και
να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωσή τους.
2. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το
δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο μετά από προηγούμενη όχληση και προθεσμία.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 26 του άρθρου 94 του Ν.
3852 (ΦΕΚ 87.Α. 7-6-2010) η οποία χαρακτηριστικά αναφέρει
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Η μέριμνα, σύμφωνα με ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των
υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών
και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και
σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου
καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.
Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά
τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου,
βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και
υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
3. Απαγορεύεται η έκθεση απορριμμάτων (έστω και με την πρέπουσα συσκευασία) μέσα σε
οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους που δεν είναι άμεσα προσβάσιμοι από την Υπηρεσία
Καθαριότητας. Σε περίπτωση παράβασης ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό
πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28 που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
Άρθρο 14: Υπαίθρια Αποθήκευση Υλικών
1. Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και συσσώρευση υλικών εμπορευμάτων, οικοδομικών
και λοιπών υλικών, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από το διασκορπισμό στοιχείων των
υλικών αυτών στο περιβάλλον. Τα εν λόγω υλικά θα πρέπει, είτε να παραλαμβάνονται από
δημοτικά απορριμματοφόρα κατόπιν συνεννόησης του ‘παραγωγού απορριμμάτων’ με τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, είτε να οδηγούνται προς προσωρινή εναπόθεση σε κατάλληλα
αδειοδοτημένη μονάδα από τους ‘παραγωγούς απορριμμάτων’. Από εκεί, ανάλογα με τον τύπο
των απορριμμάτων, θα παραλαμβάνονται από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς που είναι
συμβεβλημένοι με τα αντίστοιχα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
2. Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου για
την εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαξη των παραπάνω υλικών, πρέπει υποχρεωτικά να
λαμβάνονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κ.λπ.), που
οφείλει να λάβει ο αιτών, ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους.
Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση
των κοινόχρηστων χώρων, ο Δήμος πέραν των προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη
νομοθεσία, επιβάλλει κατά των υπευθύνων πρόστιμο ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος
της ρύπανσης.
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Άρθρο 15: Παράνομη διαφήμιση και ρύπανση από αφίσες και συνθήματα
1. Η ρίψη διαφημιστικών φυλλαδίων στους δρόμους, σε πλατείες και γενικά σε κοινόχρηστους
δημοτικούς χώρους, η επικόλληση διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων ή
παραστάσεων σε δημόσιους χώρους, σε οικίες, σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής
αποθήκευσης απορριμμάτων επισύρει πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.
2. Η επικόλληση διαφημιστικών αφισών σε τοίχους – τοιχία οικιών, καταστημάτων, δημόσιων και
ιδιωτικών κτιρίων γενικά (με εξαίρεση την περίπτωση όπου σύμφωνα με κανονιστική απόφαση
του Δήμου επιτρέπεται η διαφήμιση), απαγορεύεται ρητά. Στην αντίθετη περίπτωση
προβλέπεται πρόστιμο στους παραβάτες σύμφωνα με το άρθρο 28 στους διαφημιστές και στους
διαφημιζόμενους. Σε περίπτωση υποτροπής από τους ίδιους παραβάτες τα πρόστιμα του άρθρου
28 διπλασιάζονται.
3. Η αναγραφή συνθημάτων και παραστάσεων γενικά, με σπρέι, μπογιά η οποιοδήποτε άλλο μέσο
σε εξωτερικούς τοίχους και τοιχία οικιών, καταστημάτων, δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων
γενικά, απαγορεύεται ρητά και στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο
28.
Άρθρο 16: Παράνομη Στάθμευση
Η στάθμευση των αυτοκινήτων στους δρόμους πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να μην
εμποδίζεται ή να δυσχεραίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων. Απαγορεύεται η στάθμευση
αυτοκινήτων δίπλα από τον κάδο απορριμμάτων προς τη μεριά του δρόμου, που εμποδίζει τη
μετακίνηση του κάδου στο απορριμματοφόρο.
Λοιπές λεπτομέρειες στον Κ.Ο.Κ. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το
άρθρο 28 πέραν των κυρώσεων της Ε.Α. ή της Τροχαίας.
Άρθρο 17: Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.λπ.
Όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2Δ (εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα
κ.λπ.) του παρόντος Κανονισμού μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες στους ειδικά
αδειοδοτημένους χώρους για προσωρινή εναπόθεση από όπου και θα παραλαμβάνονται από φορείς
συμβεβλημένους με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης: Εναλλακτική Διαχείριση
Οχημάτων Ελλάδος ΑΕ προς περαιτέρω επεξεργασία (διάλυση). Σε αντίθετη περίπτωση, η
στάθμευσή τους (μακροχρόνια ή μη) θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 και του Π.Δ. 116/2004. Επ’ αυτών επικολλάται
αυτοκόλλητη ειδοποίηση και σε 45 ημέρες μεταφέρονται, με ευθύνη του Δήμου, στο διαλυτήριο
οχημάτων ή όπου αλλού προβλέπει ο Νόμος. Σε περίπτωση εγκατάλειψης αυτοκινήτων και λοιπών
[21]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

μηχανημάτων, επιβάλλεται πρόστιμο πέρα από τη διαδικασία και τα πρόστιμα που προβλέπει ο
Νόμος και τα πρόστιμα του άρθρου 28.
Άρθρο 18: Καθαριότητα Αγορών και Λαϊκών Αγορών
1. Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στο Δήμο (στεγασμένες ή μη, λαϊκές
αγορές κ.λπ.), καθώς επίσης πλανόδιοι μικροπωλητές, καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες),
οφείλουν να διατηρούν τον περίγυρο πάντοτε καθαρό και να συλλέγουν τα κάθε είδους
απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν στους κοντινότερους κάδους ή
πρέσες του Δήμου. Ειδικά για τις λαϊκές αγορές υποχρεούνται τα ξύλινα, πλαστικά ή χάρτινα
κιβώτια με το τέλος της λαϊκής αγοράς να τα παίρνουν μαζί τους.
2. Αν δεν τηρούν τα παραπάνω, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα
έξοδα στους υπεύθυνους. Επίσης επιβάλλει επιπλέον πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.
3. Αν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για δεύτερη φορά από τον ίδιο πωλητή ή έμπορο, το πρόστιμο
διπλασιάζεται και σε περίπτωση τρίτης συνεχόμενης παραβίασης, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει
την ανάκληση της άδειας του υπαιτίου. Παράβαση ωραρίου από μικροπωλητές σε λαϊκή αγορά
τιμωρείται με πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής, ζητείται η ανάκληση της άδειας.
Άρθρο 19: Μεταφορά και Φορτοεκφόρτωση Αντικειμένων
1. Όλα τα κινούμενα στο οδικό δίκτυο του Δήμου φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά
μέσα ξηρού φορτίου, πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά. Τα
απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που παράγονται κατά τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων,
πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας της εργασίας.
2. Απαγορεύεται επίσης η διέλευση των φορτηγών οχημάτων που μεταφέρουν χύδην προϊόντα εάν
αυτά δεν είναι σκεπασμένα ή δε διασφαλίζεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο η ρύπανση της
πόλης.
3. Σε περίπτωση αμέλειας, η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα
καταλογίζονται στον υπεύθυνο μαζί με πρόστιμο.
4. Σε περίπτωση που η παράβαση διαπιστωθεί για δεύτερη φορά, ο Δήμος θα διατηρεί το δικαίωμα
να απαγορεύσει τη διέλευση του συγκεκριμένου οχήματος (που μπορεί να ανήκει σε άλλους
Δήμους, εταιρείες, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, κ.λπ.) επ’ αόριστον.
5. Τα απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτο – εκφόρτωση
εμπορευμάτων και λοιπών υλικών, πρέπει να περισυλλέγονται με το πέρας της εργασίας. Σε
αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο στους παραβάτες (παραλήπτες των εμπορευμάτων ή
των υλικών).
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Άρθρο 20: Καθαριότητα πεζοδρομίων
Οι κάτοικοι μονοκατοικιών ή πολυκατοικιών και οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές καταστημάτων,
υποχρεούνται να φροντίζουν για τη συχνή καθαριότητα των αυλών και των πεζοδρομίων τους, να
καθαρίζουν τα άγρια χόρτα που τυχόν φύονται σε αυτά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι λόγω ανάγκης
πρόληψης πυρκαγιάς. Σε περίπτωση παράβλεψης της αναφερόμενης υποχρέωσης, οι παραβάτες
τιμωρούνται με πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. Σε περίπτωση δε που το κατάστημα είναι στο
κέντρο πόλεων του Δήμου, το πρόστιμο διπλασιάζεται.
Άρθρο 21: Τοποθέτηση των κάδων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.
1. Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν μελέτης και ύστερα από απόφαση του
Συμβουλίου κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας σε συνεργασία με την Υπηρεσία
Καθαριότητας του Δήμου. Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου είναι η μόνη αρμόδια για τη
μετακίνηση ή αλλαγή θέσης (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων ύστερα από απόφαση του
Συμβουλίου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο
Καθαριότητας. Κάθε παρεμπόδιση τοποθέτησης ή μετακίνησης των κάδων μηχανικής
αποκομιδής, ανακύκλωσης, βιοαποδομήσιμων υλικών και μικροαπορριμμάτων, καθώς και
εσκεμμένη φθορά των παραπάνω μέσων, αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού και
επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28 που
διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
2. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κάδων σε διαβάσεις πεζών, σε πεζόδρομους, σε πεζοδρόμια
(εκτός ειδικών περιπτώσεων) και σε διασταυρώσεις οδών εντός και εκτός σχεδίου πόλεως.
Κάδοι επίσης δεν τοποθετούνται στις γωνίες, σε φωτεινούς σηματοδότες και πυροσβεστικούς
κρουνούς.
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Κεφάλαιο ΣΤ΄: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ
Τα καθοριζόμενα στο κεφάλαιο αυτό αφορούν κάθε είδους οικοδομικές εργασίες (νέες οικοδομές,
πρόσθετες επισκευές), που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου, και κάθε εργασίας
Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας (Ο.Τ.Ε, Δ.Ε.Η., κ.λπ.).
Άρθρο 22. Γενικά
1. Εργασίες κάθε φύσεως από οργανισμούς κοινής ωφέλειας και εργολάβους σε χώρους και
δρόμους που υπάρχουν δημόσια δίκτυα, προϋποθέτει την ύπαρξη σχετικής άδειας από το
Δήμο. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 28.
2. Η μη τήρηση υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση εργασιών επισύρει την επιβολή προστίμου.
Άρθρο 23: Οικοδομικές Εργασίες
Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται, θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει:
1. Αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία Οικοδομικής Άδειας.
2. Πινακίδα προβλεπόμενη από το Νόμο, με τον αριθμό της άδειας και την ημερομηνία
έκδοσής της.
3. Άδεια κατάληψης πεζοδρομίου – οδοστρώματος, χορηγημένη από το Δήμο, αφού
καταβληθεί το προβλεπόμενο τέλος. Στην αίτηση για την άδεια του Δήμου πρέπει να
δηλώνεται ρητά, αν θα τοποθετηθούν διαφημιστικές πινακίδες, ώστε ο Δήμος να εισπράξει
τα νόμιμα τέλη. Σε περίπτωση παράλειψης μιας τέτοιας δήλωσης, ο Δήμος πέρα από την
είσπραξη των νόμιμων τελών για την διαφήμιση θα επιβάλλει και πρόστιμο.
Άρθρο 24:Λεπτομέρειες οικοδομικών εργασιών
1. Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Θα πρέπει
να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση
κατάληψης πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των
πεζών και οχημάτων.
2. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου, εφόσον έχει χορηγηθεί άδεια
καταλήψεως πεζοδρομίου, πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια,
τσιμεντόλιθους κ.λπ.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη
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αιτία. Σε κάθε περίπτωση η διατήρηση των υλικών αυτών επί του κοινοχρήστου χώρου πρέπει
να διαρκεί το συντομότερο χρονικό διάστημα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο.
3. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κ.λπ.), θα πρέπει
να καταβρέχονται συχνά. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών.
4. Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων που παραμένουν πλέον του διημέρου, θεωρείται ότι
καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος και το προβλεπόμενο
πρόστιμο. Αυτά απομακρύνονται από συνεργεία του Δήμου και ο υπόχρεος καταβάλλει τη
δαπάνη απομάκρυνσης.
5. Κατά την κατάληψη πεζοδρομίου πρέπει να υπάρχει μέριμνα για ασφαλή κίνηση των πεζών και
των τροχοφόρων και πρόσβαση στα παρακείμενα καταστήματα.
6. Σε περίπτωση παραβίασης των συγκεκριμένων διατάξεων, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με
το άρθρο 28. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μπορεί να προχωρήσει και σε ανάκληση της
άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.
Άρθρο 25: Χρήση Στερεών κινητών υλικών
1. Τα στερεά κινητά υλικά, που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών,
πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε
περιφράγματα πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τον ίδιο λόγο επιβάλλεται η σήμανση με
σχετικές

ανακλαστικές

πινακίδες

και

η

τοποθέτηση

ασπροκόκκινης

ταινίας,

όταν

καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος. Η σήμανση κατά τη νύκτα πρέπει να είναι φωτεινή.
2. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 28.
Άρθρο 26: Εργασίες οργανισμών κοινής ωφέλειας
1. Κατά την εκτέλεση εργασιών από οργανισμό κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, κ.λπ.) για
συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών, επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που
προβλέπονται από τους νόμους για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κ.λπ.). Οι
παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται, αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι
πέραν του τετραημέρου, να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και
να επαναφέρουν τα πράγματα στην πρότερή τους κατάσταση.
2. Οι ίδιοι οργανισμοί υποχρεούνται στο κατάβρεγμα των αδρανών υλικών και προϊόντων
εκσκαφών.
Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω θα καταβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28
και θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγυητική επιστολή.
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Άρθρο 27: Κατάληψη πεζοδρομίου
1. Σε περίπτωση που ζητηθεί κατάληψη πεζοδρομίου ή άδεια τομής οδοστρώματος από οργανισμό
κοινής ωφέλειας, πρέπει να προσκομίζεται στο Δήμο εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 50 € ανά μέτρο μήκους
προσόψεως ή 200 € ανά τετραγωνικό μέτρο οδοστρώματος ή κοινόχρηστου χώρου, η οποία θα
επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών και εφόσον δεν
προξενήθηκαν ζημιές στους δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών
(π.χ μπάζα, τσιμέντα, ζημιές στο οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις
πλακόστρωσης πεζοδρομίου κ.λπ.).
2. Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, δηλαδή ότι
αποκαταστάθηκαν οι τομές του οδοστρώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
Δημοσίων Έργων (π.χ. υλικά επιχώσεων, συμπίεση, σκυροδέτηση, πλακόστρωση, τελική
επίστρωση ασφάλτου κ.λπ.).
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Κεφάλαιο Ζ΄: ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Άρθρο 28: Επιβολές προστίμων
Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από το Δήμο έχουν χαρακτήρα αποτρεπτικό και όχι εισπρακτικό.
Α/Α - ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ
1. Μετακίνηση κάδων σε άλλο σημείο από το καθορισμένο 150 €
2. Σακούλες εκτός κάδων (άδετες, σε μη επιτρεπτές ώρες) 100€
3. Χύμα σκουπίδια εκτός κάδων 100€
4. Απόρριψη ασυμπίεστων χαρτοκιβωτίων (ατακτοποίητα – αδεματοποίητα) 150€
5. Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με το Δήμο 200€
6. Εγκατάλειψη κιβωτίων – ξυλοκιβωτίων κλπ., από γραφεία, καταστήματα, υπαίθριες αγορές,
οικίες κ.λπ. 150 €
7. Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, γκαζόν, κλαδιά, θάμνοι κλπ. που απορρίπτονται
ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο 100 €
8. Έκθεση – εγκατάλειψη υπολοίπων χώματος και κοπροχώματος 100 €
9. Εγκατάλειψη βιοτεχνικών – βιομηχανικών απορριμμάτων 250 €
10. Ασυσκεύαστα μη επικίνδυνα – μη τοξικά απορρίμματα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων 500 €
11. Εγκατάλειψη μπαζών – αχρήστων υλικών από κατεδαφίσεις, εκσκαφές κλπ. και ρύπανση
πεζοδρομίων και δρόμων με χώματα, λάδια κλπ 200 €
12. Ρίψη μπαζών και άλλων ογκωδών αντικειμένων στους κάδους απορριμμάτων ή σε ακάλυπτους
χώρους 150 €
13. Εγκατάλειψη τοξικών απορριμμάτων – λυμάτων, αμιάντου, που δε μεταφέρονται από τις
Υπηρεσίες του Δήμου, εκτός των κυρώσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία επιβάλλεται
επιπλέον χρηματικό πρόστιμο 2.000 €.
14. Απόρριψη αντικειμένων ή μικροαπορριμμάτων εκτός καλαθιών του Δήμου 100 €
15. Φθορά αστικού εξοπλισμού του Δήμου 200 €
16. Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριμμάτων των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους 200 €. Και σε περίπτωση υποτροπής
ανάκληση της άδειας.
17. Εγκατάλειψη απορριμμάτων στις λαϊκές αγορές 300 €. Αν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για
δεύτερη φορά από τον ίδιο πωλητή ή έμπορο, το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση
τρίτης συνεχόμενης παραβίασης, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει την ανάκληση της άδειας του
υπαιτίου. Παραβίαση ωραρίου 300 € και σε περίπτωση υποτροπής ανάκληση της άδειας.
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18. Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κλπ.
150 €
19. Ρύπανση με διαφημιστικά φυλλάδια, με εμπορικές αφίσες, φεϊγβολάν, σπρέι, ταμπλό, αεροπανό
κλπ. στο διαφημιζόμενο και διαφημιστή 300 €
20. Ρύπανση, από εταιρείες διαφήμισης γιγαντοαφισών, αφίσες επικολλώμενες, ταμπλό κλπ. 300 €
21. Παρκάρισμα δίπλα σε κάδους, ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνησή τους για την αποκομιδή
των απορριμμάτων 200 €
22. Απόρριψη στερεών αποβλήτων σε ελεύθερους ιδιωτικούς και κοινόχρηστους χώρους,
(παρκινγκ, πρασιές, παλιές οικίες, παραλίες, αστικά και περιαστικά άλση κ.λπ.) καθώς και
πλησίον των επαρχιακών, δημοτικών και αγροτικών οδών 300 €
23. Ακαθάριστα αστικά και περιαστικά οικόπεδα, πρόστιμο 50 λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο,
καταλογισμός σχετικής δαπάνης του δήμου προς καθαρισμό και υποβολή μήνυσης για το
αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα (παράγραφος 26 του άρθρου 94 του Ν. 3852 ΦΕΚ 87/2010, τ. Α)
24. Ρύπανση από μεταφορά ξηρού φορτίου 150 €
25. Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, σκάφη, τροχόσπιτα, μηχανές (ολόκληρες ή τμήματα) σε
δρόμους και κοινόχρηστους χώρους 500 €
26. Παρκάρισμα σε δρόμο που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί 150 €
27. Παράνομη τοποθέτηση διαφημίσεων επί του πεζοδρομίου και περιφράξεων ακόμα και αν έχει
εκδοθεί άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου 400 €
28. Παράλειψη σήμανσης κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών 200 €
29. Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών αχρήστων υλικών από οργανισμούς κοινής
ωφέλειας 500 €
30. Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, πρασίνου κ.λπ., που θα
διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του
παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν μετά την
αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 1000 €
31. Απόρριψη και εναπόθεση κάθε στερεού ή ρευστού απορρίμματος σε κοινόχρηστους χώρους,
ρέματα, ρυάκια κ.λπ. 1500 €
32. Καύση απορριμμάτων κάθε μορφής και σύστασης σε ανοιχτούς δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους
1000 €
33. Δημιουργία και λειτουργία αυτοσχέδιων χωματερών 1000 €
34. Εργασίες κάθε φύσης που εκτελούνται από Δημόσιους Οργανισμούς ή Εργολάβους, σε χώρους
και δρόμους που υπάρχουν δημοτικά δίκτυα χωρίς την χορήγηση άδειας από το Δήμο 1000 €
[28]
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35. Τοποθέτηση άλλων απορριμμάτων στους ειδικούς κάδους διαλογής ανακύκλωσης υλικών 150 €
36. Ρύπανση με περιττώματα κατοικίδιων ζώων των πάρκων, οδών και άλλων κοινοχρήστων χώρων
100 €
37. Ρύπανση με μπετόν και απορρίμματα κινουμένων οχημάτων σε δρόμους και κοινόχρηστους
χώρους 200 €
38. Ρύπανση οποιασδήποτε μορφής που παράγεται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων ή
διάχυση αυτών 200 €
39. Εναπόθεση ασυσκεύαστων υγρών απορριμμάτων (καμένα λάδια, λίπη κ.λπ.) σε κοινόχρηστους
ακάλυπτους χώρους και κάδους απορριμμάτων 250 €
40. Ρίψη ακάθαρτων νερών (σαπουνόνερα – λασπόνερα) σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους
150 € το πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής ή εκτεταμένης ρύπανσης
41. Εναπόθεση σκουπιδιών έξω από ξένες ιδιοκτησίες, σε ελεύθερους χώρους, το κρέμασμα σάκων
απορριμμάτων σε κολώνες, δέντρα, ξένα σπίτια, κ.λπ. 200 €
42. Απόρριψη υπολειμμάτων από σφάγια κρεοπωλών ή δημοτών, υπολειμμάτων ιχθυοπωλών ή
δημοτών, καθώς και απόρριψη νεκρών ζώων 1.000 €.
43. Απόρριψη αστικών απορριμμάτων σε καλάθια μικροαπορριμάτων 200 €
44. Πρόκληση φθορών σε κοινόχρηστο εξοπλισμό του Δήμου (καλάθια αχρήστων, κάδους
απορριμμάτων, όργανα παιδικών χαρών, παγκάκια κ.λπ.) ανάλογο με το μέγεθος των φθορών.
45. Ρύπανση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων ή άλλων κοινοχρήστων χώρων με μηχανέλαια κάθε
είδους οχημάτων 100€
Άρθρο 29: Όργανα επίλυσης διαφορών και προστασίας Περιβάλλοντος
1. Ως όργανα προστασίας περιβάλλοντος ορίζονται οι Επόπτες Καθαριότητας. Τα όργανα αυτά
ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου Σουλίου και εξουσιοδοτούνται από τον Δήμαρχο να
βεβαιώνουν κατά περίπτωση παραβάσεις και κατά συνέπεια υποχρεούνται να εφαρμόζουν με
υπευθυνότητα και αυστηρότητα τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Στην αρμοδιότητα
αυτή συνεπικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία.
2. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση και επίλυση διαφορών σχετικών με την εφαρμογή του
παρόντος Κανονισμού ορίζεται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία αποφασίζει μετά από
εισήγηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας.
3. Οι παραβάτες που τους έχει υποβληθεί κύρωση, έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν εντός
10ημέρου από την ημερομηνία επιβολής της ποινής, εγγράφως στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
η οποία και αποφαίνεται σχετικώς.
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Κεφάλαιο Η΄: Ανακύκλωση
Άρθρο 30: Γενικά
1. Στο Δήμο Σουλίου, σύμφωνα με τον Ν. 2939/2001 (Συσκευασίες: Ανακύκλωση, ίδρυση Οργ.
Διαχείρισης) εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης σε συνεργασία με εγκεκριμένους
ανακυκλωτές σ’ ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης και διαλογής στη πηγή για ανάκτηση πρώτων
υλών. Ειδικότερα, ο Δήμος Σουλίου συμμετέχει στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης: Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης για τη χωριστή συλλογή και
ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών μέσω του συστήματος του “μπλε” κάδου.
2. Οι πολίτες οφείλουν να μην αναμιγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα που είναι
κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικές συσκευασίες, αλλά
να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο, σύμφωνα με το πρόγραμμα περισυλλογής
που ο Δήμος έχει καταρτίσει σε κάθε περιοχή. Τα ανακυκλώσιμα υλικά πρέπει να είναι πολύ
καλά συσκευασμένα, συμπιεσμένα 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 μόνο μετά τη λήξη του απογευματινού
ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της τοπικής αγοράς.
3. Ειδικά με τις χάρτινες συσκευασίες φρέσκων προϊόντων γάλακτοκομικών, χυμών κλπ
(τετραπάκ) οι πολίτες οφείλουν να ξεπλένουν τα υπολείμματα του προϊόντος πριν
προχωρήσουν στην ανακύκλωση της συσκευασίας
4. Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλώσιμων απορριμμάτων είναι
σχετικά μεγάλες οι υπεύθυνοι οφείλουν να συλλέγουν τα ανακυκλώσιμα, ξεχωριστά από τα
άλλα απορρίμματα, να τα συμπιέζουν και να τα αποδίδουν στον Δήμο με το ισχύον πρόγραμμα
περισυλλογής. Υλικά συσκευασίας εμπορευμάτων απαγορεύεται να τοποθετούνται στους
κάδους ανακύκλωσης χωρίς να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιηθεί σε όγκο δια της
συμπιέσεως ή άλλου τρόπου περιδέσεως. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με
το άρθρο 28.
5. Οι πολίτες του Δήμου οφείλουν να συμβάλουν και να οδηγήσουν όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά
από το σπίτι και τη δουλειά στους σωστούς κάδους ανακύκλωσης. Οι κάδοι ανακύκλωσης
γεμίζονται ΜΟΝΟ με απόβλητα συσκευασιών και ειδικότερα, προ-διαλεγμένες συσκευασίες
από


Γυαλί



Χαρτί – χαρτόνι
[30]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ



Λοιπές συσκευασίες (πλαστικές, γυάλινες, μεταλλικές και χάρτινες συσκευασίες
υγρών προϊόντων)

Οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν στην ανακύκλωση και να
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Δήμου.
Άρθρο 31: Τύποι κάδων ανακύκλωσης
1. Με την ανακύκλωση τίποτε δεν πάει χαμένο αφού κάθε συσκευασία μετατρέπεται σε
αξιοποιήσιμη πρώτη ύλη.
2. Ο Δήμος Σουλίου έχει τοποθετήσει σε πολλά σημεία:
1. ΜΠΛΕ κάδους ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας.
2. Διάφορους κάδους για ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, μπαταριών, κ.λπ.
Άρθρο 32: Χρησιμοποίηση Κάδων Ανακύκλωσης
1. ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ
Στους μπλε κάδους απορρίπτονται
1. Γυάλινες συσκευασίες από: νερό, αλκοολούχα ποτά, χυμούς, αναψυκτικά, βαζάκια
τροφίμων και λοιπά, οι χάρτινες συσκευασίες από δημητριακά, πίτσες, μπισκότα,
ζάχαρη, απορρυπαντικά, οδοντόκρεμες, χαρτοσακούλες, κ.α., τα χαρτοκιβώτια από
ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικές καθώς και το έντυπο χαρτί (εφημερίδες, περιοδικά,
βιβλία κ.λπ.).
2. Πλαστικές συσκευασίες: μπουκάλια νερού, αναψυκτικά, γιαούρτια, λάδι, φιλμ
περιτυλίγματος,

απορρυπαντικά,

είδη

καθαρισμού,

σαμπουάν,

αφρόλουτρα,

οδοντόκρεμες, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες κ.α.
3. Μεταλλικές συσκευασίες κονσερβών, αλουμινίου από αναψυκτικά, μπύρες, γάλα
εβαπορέ, τόνο, καφέ, τοματοπολτό, έτοιμα φαγητά κ.α.
Οι σακούλες με τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα πρέπει να τοποθετούνται στους κάδους με τρόπο
ώστε το καπάκι του κάδου να ξανακλείνει ομαλά μετά τη χρήση. Όταν ο κάδος γεμίσει και δεν
δύναται να δεχθεί άλλες ποσότητες απορριμμάτων, απαγορεύεται η εγκατάλειψη των συσκευασιών
στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο. Επιβάλλεται η φύλαξή τους σε κατάλληλο χώρο όπου δε
δημιουργούνται προβλήματα στις γειτονικές κατοικίες και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε
κατοικίδια ζώα (π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους).
2. ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
[31]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

Στους κάδους αυτούς εναποτίθενται μικρές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές π.χ. ηλεκτρ. σίδερα,
σεσουάρ, τοστιέρες, φρυγανιέρες, καφετιέρες, λαμπατέρ, μικροϋπολογιστές κ.λπ.
3. ΚΑΔΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Σ’ αυτούς τους κάδους ρίπτονται πάσης φύσεως μπαταρίες (πλην αυτών των αυτοκινήτων και των
λοιπών οχημάτων)
Άρθρο 33: Διαχείριση και τελική διάθεση αμιάντου.
1. Σύμφωνα με το Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ 212/2006 τ.Α), την οδηγία 2003/18/ΕΚ και σύμφωνα με
τις τροποποιήσεις τους, προ της έναρξης διαδικασίας κατεδάφισης ή συντήρησης κτηρίων, οι
εργοδότες ή οι εργολάβοι οφείλουν να καταρτίζουν σχέδιο εργασίας και να λαμβάνουν όλα τα
μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Τα αμιαντούχα υλικά θα πρέπει να αφαιρούνται και στη συνέχεια
να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με
την ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383/2006 τ.Β).
2. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση, μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων αμιάντου από τους μη
έχοντες νόμιμη άδεια σχετικής αφαίρεσης αμιάντου, κατάλληλη τεχνογνωσία, μεθόδους και
εξοπλισμό. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται εκτός των άλλων και πρόστιμο σύμφωνα με το αρ.

Κεφάλαιο Θ΄: Ακροτελευταία Διάταξη
Η καθαριότητα των χώρων αποβλέπει σε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και
επισκεπτών του Δήμου Σουλίου και στηρίζεται στη διαρκή συνεργασία των δημοτών με τις
υπηρεσίες του Δήμου. Κάθε δημότης έχει την ηθική υποχρέωση να είναι ενεργός πολίτης, να τηρεί
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και να προβαίνει σε συστάσεις σε εκείνους που τις
παραβιάζουν. Κάθε δημότης επίσης οφείλει να γνωστοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
και τους επόπτες καθαριότητας τις παραλείψεις-παραβάσεις της υπηρεσίας καθαριότητας αλλά και
τις παραβάσεις των συνδημοτών σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
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