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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   28/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   268/2007 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 23η Ιουλίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28 σε συνεδρίαση η 

∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµό 28/19-07-2007 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  

 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 

Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 

Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος  και  3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  

 

∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ. 1)  Αλευράς ∆ιονύσιος, 2) 

Κοσµόπουλος Βασίλειος  και  3) Λαγανάκος Γεώργιος.  

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής :  α)  Ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, από την πλευρά της πλειοψηφίας και β) Οι κ.κ. 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, από την πλευρά της µειοψηφίας.  

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι 
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Κανονισµός Καθαριότητας ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 16346/19-7-2007 
εισήγηση του Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
∆ήµου Καλαµάτας, η οποία έχει ως εξής:  
 
«Σας διαβιβάζουµε σχέδιο του κανονισµού καθαριότητας το οποίο επεξεργάσθηκε η 
υπηρεσία µας και το οποίο έχει στόχο την προσαρµογή του ισχύοντος κανονισµού στις 
σηµερινές ανάγκες της πόλης µας, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί, ιδιαίτερα µετά την 
εφαρµογή των διαφορετικών ρευµάτων ανακύκλωσης.  
 
Η εκτίµησή µας είναι ότι το σχέδιο αυτό θα χρειασθεί πιθανόν και άλλες τροποποιήσεις, θα 
είναι όµως προτιµότερο αυτές να γίνουν αφού πρώτα ο κανονισµός εφαρµοσθεί στην 
πράξη.  
 

Η Προϊσταµένη 
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 

Παναγιώτα Κουράκλη» 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  

 
Πρόκειται για συµπλήρωση του υφιστάµενου κανονισµού, που δεν έχει 
εφαρµοσθεί µέχρι τώρα παρότι ήταν ένας καλός κανονισµός.  

Ο νέος κανονισµός είναι ένα ολοκληρωµένο κείµενο που καταπιάνεται µε όλα τα θέµατα και 
αναφέρεται τόσο στις υποχρεώσεις του ∆ήµου όσο και των δηµοτών. Για την εφαρµογή του 
πρέπει να γίνει σωστή ενηµέρωση και προβολή αυτού. 

 
Μεγάλο ζήτηµα η αναγκαιότητα εφαρµογής του κανονισµού αλλά 
πρέπει ο ∆ήµος Καλαµάτας να τηρεί τις υποχρεώσεις του. π.χ. τα 

καλαθάκια στην Αριστοµένους είναι γεµάτα. 
 
Πολλά “απαγορεύεται” και πρόστιµα περιλαµβάνονται στον κανονισµό. ∆εν 
είδαµε τις υποχρεώσεις του ∆ήµου. Ο συνάδελφος µιλάει για γεµάτα 

καλαθάκια, εµείς συµπληρώνουµε και µιλάµε για ανύπαρκτα καλαθάκια. 
 
Αντί να ευαισθητοποιηθούµε στον τοµέα της καθαριότητας κάνουµε 
αντιπολίτευση. 

 
Γίνεται µεγάλη προσπάθεια, που είχε αρχίσει από την προηγούµενη δηµοτική 
αρχή, για εκσυγχρονισµό της υπηρεσίας καθαριότητας. 

Η πόλη είναι καθαρή σε ικανοποιητικό βαθµό και γι’ αυτό αξίζουν τα εύσηµα στην υπηρεσία. 
Όταν υπάρχει διάθεση µπορούν να βελτιωθούν τα πράγµατα µε το δυναµικό και τον 
εξοπλισµό που έχουµε. 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας προσπαθεί όχι µόνο για την πόλη αλλά και για το νοµό µέσα από την 
προγραµµατική σύµβαση µε την ΤΕ∆Κ Ν. Μεσσηνίας και την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΚΑΣ Ι.: 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Ο κανονισµός κατά τα 4/5 αυτού αναφέρεται στον παλιό κανονισµό και έγιναν µόνο µερικές 
προσθήκες. 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις διατάξεις των άρθρων 75 & 79 του ∆.Κ.Κ. 
(Ν.3463/2006), µειοψηφούντος του κ. Μπάκα Ιωάννη, ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, 
κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση του κανονισµού καθαριότητας 
του ∆ήµου Καλαµάτας, όπως αυτός συντάχθηκε και κατατέθηκε από τη ∆/νση 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου και ο οποίος αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 
Α Ρ Θ Ρ Ο  1 

Αντικείµενο του κανονισµού 

Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά 
αγαθά που αποκτώνται µε τη συνεχή συνεργασία του ∆ήµου και των δηµοτών µε 
προκαθορισµένο και διακριτό πλαίσιο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Ο παρών 
κανονισµός έχει ως αντικείµενο: 

 - την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δηµόσιας 
υγείας, 

 - τη σωστή διαχείριση των απορριµµάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, 
συλλογή, αποκοµιδή, ανακύκλωση, διάθεση), 

 - τη γνωστοποίηση και συµµόρφωση στις σχετικές δηµοτικές διατάξεις. 
 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  2 

Υπόχρεοι για την τήρηση και την εφαρµογή του κανονισµού είναι: 
 
α) για την εφαρµογή: 

� Η ∆ηµοτική Αρχή µε τις υπηρεσίες και τους αρµόδιους υπαλλήλους της. 

� Τα κρατικά υγειονοµικά όργανα. 

� Τα αστυνοµικά όργανα κι οποιοδήποτε άλλο, κατά νόµο αρµόδιο κι 
εντεταλµένο όργανο. 

 
β) για την τήρηση: 

� Η ∆ηµοτική Αρχή µε τις υπηρεσίες και τις υποδοµές της. 

� Όλοι οι κάτοικοι του ∆ήµου, καθώς και  οι επισκέπτες. 

� Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία, σωµατεία, σύλλογοι και κάθε άλλος 
φορέας. 

� Οι ιδιοκτήτες και µισθωτές επιχειρήσεων και καταστηµάτων. 

� Οι ιδιοκτήτες και µισθωτές οικοπέδων και οικοδοµών. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  3 

Προσδιορισµός και ταξινόµηση απορριµµάτων 
 
Απορρίµµατα - στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείµενα, κύρια 
στερεάς µορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς 
κύκλους και παράγονται στο αστικό περιβάλλον (χώροι διαβίωσης, εργασίας, 
ψυχαγωγίας κ.α.). 
 
Τα απορρίµµατα ταξινοµούνται σε: 
ΑΣΤΙΚΑ και ΕΙ∆ΙΚΑ. 
 
Τα αστικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν: 

α) εσωτερικά απορρίµµατα, ογκώδη και µη ογκώδη που προέρχονται από οικίες, 
καταστήµατα, γραφεία, βιοµηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελµατικούς 
χώρους και γενικά χώρους, όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες. 

β) εξωτερικά απορρίµµατα, οποιασδήποτε χρήσης και προέλευσης, που κείνται 
σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, οικόπεδα κ.τ.λ. 

γ) προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα κ.τ.λ.). 

δ) επικίνδυνα απορρίµµατα που προέρχονται από τις κατοικίες κλπ εσωτερικούς 
χώρους όπως φορητές µπαταρίες, φάρµακα, σύριγγες κ.τ.λ. που χρήζουν 
ειδικής διαχείρισης. 

 
Τα ειδικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν: 

α) στερεά απόβλητα που προέρχονται από την παραγωγική δραστηριότητα 
βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων µονάδων 
παραγωγής (µέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά κ.τ.λ.) και δεν προσοµοιάζουν µε 
τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας και ποιότητας. 

β) προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά 
οικοδοµικές εργασίες. 

γ) αυτοκίνητα, οχήµατα, σκάφη και µηχανήµατα γενικά ή µέρη τους άχρηστα και 
εγκαταλελειµµένα, χρησιµοποιηµένες µπαταρίες (συσσωρευτές) 
αυτοκινήτων – βιοµηχανίας, χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια και λιπαντικά 
έλαια καθώς και οι συσκευασίες τους, χρησιµοποιηµένα τηγανέλαια, 
χρησιµοποιηµένα ελαστικά οχηµάτων κλπ ανάλογα απορρίµµατα. 

δ) Ζωικά υποπροϊόντα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα σφαγείων, 
πτηνοσφαγείων, εργαστηρίων κοπής κρέατος, αλλαντοποιείων, κρεοπωλείων 
και ιχθυοπωλείων. 

ε) Απορρίµµατα σκύλων κλπ ζώων συντροφιάς. 

στ) Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα από τις υγειονοµικές µονάδες της πόλης τα 
οποία απαιτούν ειδική αντιµετώπιση, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. 

ζ) Λοιπά τοξικά - επικίνδυνα απόβλητα όπου συµπεριλαµβάνονται όλα, όσα 
περιέχουν ουσίες που εγκυµονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον 
και δεν συµπεριλαµβάνονται στα τοξικά και επικίνδυνα των παραπάνω 
κατηγοριών(γεωργικά φάρµακα, εκρηκτικά ραδιενεργά κ.τ.λ.). 
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Η ανεξέλεγκτη παραµονή και η αποθήκευση τοξικών - επικίνδυνων αποβλήτων 
απαγορεύεται στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο  4 

Υποχρεώσεις του ∆ήµου 
 
Υποχρεώσεις του ∆ήµου είναι: 

α) Η περισυλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των µη ογκωδών αστικών 
απορριµµάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος 
κανονισµού περί αστικών απορριµµάτων. 

Η περισυλλογή γίνεται µε τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διασπορά απορριµµάτων 
κατά τη φόρτωση και κατά τη µεταφορά στον χώρο επεξεργασίας 
απορριµµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας. 

β) Η αποκοµιδή, η µεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριµµάτων 
έτσι όπως περιγράφονται στην σχετική ενότητα του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους α,β,γ, (παλιά έπιπλα, στρώµατα, ογκώδη προϊόντα περιποίησης 
κήπων και λοιπά) η οποία θα γίνεται σύµφωνα µε το πρόγραµµα του ∆ήµου. 
Ενδεικτική πινακίδα της ηµέρας αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων για κάθε 
περιοχή επικολλάται στους ΓΚΡΙ κάδους. 

γ) Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων (άρθρο 3, ενότητα αστικών 
απορριµµάτων, παράγραφοι β,γ) όλες οι εργασίες περισυλλογής και 
αποµάκρυνσης σκουπιδιών και απορριµµάτων που βρίσκονται σε οδούς, 
πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, οικόπεδα κ.τ.λ. 

δ) Η εφαρµογή προγράµµατος διαλογής στην πηγή για ανακύκλωση 
απορριµµάτων. 

ε)  Η λήψη έκτακτων µέτρων για την καθαριότητα της πόλης. 

στ) Η λήψη µέτρων για την αποτροπή παραγωγής, διακίνησης και αποθήκευσης 
των απορριµµάτων και αποβλήτων που περιγράφονται στο άρθρο 3 σαν 
τοξικά - επικίνδυνα. 

ζ) Η ενηµέρωση των δηµοτών για τα προγράµµατα και τα δροµολόγια των 
οχηµάτων αποκοµιδής απορριµµάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράµµατα 
και τα δροµολόγια των µηχανικών σαρώθρων. 

η) Η προστασία της υγείας των εργαζοµένων. 

θ)  Η διατήρηση της δηµόσιας υγείας και η προστασία του περιβάλλοντος. 

ι)  Η µέριµνα για την τοποθέτηση των κατά περίπτωση κατάλληλων κάδων, η 
διατήρησή τους σε καλή και καθαρή κατάσταση. 

κ)  Η επανατοποθέτησή των κάδων µετά την εκκένωση στην προβλεπόµενη θέση 
και στην κατά περίπτωση ενδεδειγµένη κατάσταση λειτουργίας. 

λ)   Η συστηµατική παρακολούθηση της τήρησης του παρόντος κανονισµού και η 
επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων στις περιπτώσεις καταστρατήγησής 
του. 

 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  5 

Υποχρεώσεις των κατοίκων 
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Χώροι παραγωγής απορριµµάτων και υπεύθυνοι τήρησης διατάξεων 
 
Για την εφαρµογή των εποµένων διατάξεων του κανονισµού δίνονται οι έννοιες 
των όρων που χρησιµοποιούνται: 

α) “Κατοικίες”  θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτοµα ή 
οικογένειες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι, για τις κατοικίες ο 
ιδιοκτήτης και ο νοµέας και για τους κοινόχρηστους χώρους των 
πολυκατοικιών, ο διαχειριστής. 

β) “Καταστήµατα” θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε 
φύσης εµπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια, 
βιοτεχνίες και βιοµηχανίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το 
πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνοµα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο 
διευθυντής της επιχείρησης που χαρακτηρίζεται  σαν κατάστηµα. 

γ) “Γραφεία” θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε 
επαγγέλµατα µόνιµα ή πρόσκαιρα, ως και οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι 
υπηρεσίες των Ν.Π.∆.∆ και Ν.Π.Ι.∆., οι τράπεζες, οι οργανισµοί κ.ο.κ.  

 
Υπεύθυνοι είναι: 

 - για τα γραφεία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνοµα των οποίων ασκείται το 
επάγγελµα, 

 - για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ ο διαχειριστής, 

 - δια τις ανώνυµες εταιρείες ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό, 

 - για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο Προϊστάµενος ∆ιοικητικού. 
 
 
Α  Ρ  Θ  Ρ  Ο   6 

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά µη ογκώδη αστικά απορρίµµατα 
 
Τα εσωτερικά µη ογκώδη απορρίµµατα (και για όσα βέβαια από αυτά δεν 
εφαρµόζεται η ειδική διαχείριση των άρθρων 9 & 10 του κανονισµού αυτού) 
πρέπει να συσκευάζονται σε ανθεκτικούς σάκους και να τοποθετούνται προς 
αποκοµιδή από τους κατοίκους, µε αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

 Συγκεκριµένα : 

� Οι κάτοικοι οφείλουν να έχουν συσκευασµένα τα απορρίµµατά τους σε 
πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους από τη δύση του ήλιου και προ 
της 1ης  πρωινής ώρας, να έχουν αποθέσει στους ΓΚΡΙ κάδους που έχει 
τοποθετήσει ο ∆ήµος στο δρόµο τους. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται κάθε 
βράδυ πλην εκείνων των βραδινών την εποµένη των οποίων δεν θα γίνεται 
δροµολόγιο του απορριµµατοφόρου λόγω αργιών κλπ, σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα του ∆ήµου το οποίο έγκαιρα θα γνωστοποιείται στους κατοίκους. 
Στις περιπτώσεις αυτές οι κάτοικοι οφείλουν να κρατήσουν τα απορρίµµατά 
τους στον εσωτερικό τους χώρο και να τα αποθέσουν στους κάδους το 
επόµενο βράδυ. 

� Το βάρος κάθε συσκευασίας απορριµµάτων δεν πρέπει να ξεπερνά τα είκοσι ( 
20 ) κιλά. 



Συνεδρίαση :  28/2007 ∆ευτέρα  23/07/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   268/2007 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   7

� Τα απορρίµµατα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από υγρά απόβλητα για να µην 
δηµιουργούν ρύπανση, δυσοσµία και µόλυνση. 

� Απορρίµµατα που δεν είναι δυνατή η παραλαβή τους λόγω δυσκολίας 
προσέγγισης του απορριµµατοφόρου (στενός δρόµος, αδιέξοδο), µε ευθύνη 
των κατόχων τους, µεταφέρονται και τοποθετούνται στον πλησιέστερο κάδο. 

� Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία δεν είναι δυνατή η 
αποκοµιδή των απορριµµάτων, µετά από προφορική ή γραπτή ενηµέρωση των 
πολιτών, τα απορρίµµατα παραµένουν µέσα στην ιδιοκτησία τους µε ευθύνη 
των κατόχων τους. 

� Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση απορριµµάτων σε νησίδες, πλατείες, 
πάρκα, πεζόδροµους, οικόπεδα, άλση ή το κρέµασµα αυτών στα δένδρα, τις 
κολόνες ή οπουδήποτε αλλού. 

� Οι κάδοι τοποθετούνται σε θέσεις που θα καθορίζονται από τις υπηρεσίες του 
∆ήµου και απαγορεύεται αυστηρά η µετατόπισή τους. 

� Για όσους εντοπίζονται να παραβαίνουν τις διατάξεις αυτές, ο ∆ήµος επιβάλλει 
πρόστιµο ύψους 30 ΕΥΡΩ για κάθε µία. Για κάθε νέα παράβαση για την ίδια 
αιτία από το ίδιο πρόσωπο, το πρόστιµο θα διπλασιάζεται κάθε φορά. 
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Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη 
Συσκευασία – εναπόθεση ογκωδών αστικών απορριµµάτων 
 
Τα εσωτερικά ογκώδη απορρίµµατα (και για όσα βέβαια από αυτά δεν 
εφαρµόζεται η ειδική διαχείριση σύµφωνα µε τα άρθρα 9 & 10 του κανονισµού 
αυτού) δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά δίπλα στους ΓΚΡΙ κάδους επί του 
πεζοδροµίου, σύµφωνα µε το πρόγραµµα αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων.  
Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεώνονται να µην βγάζουν τα ογκώδη 
απορρίµµατα στο πεζοδρόµιο από πριν, αλλά µόνο την ηµέρα που τους έχει 
ανακοινωθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαµβάνουν δηµοτικό 
χώρο και επιβάλλεται τέλος κατάληψης πεζοδροµίου. 
 
Ειδικότερα : 

1.  Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν και λοιπά 
συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα απορρίµµατα. 
Υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάµνων, κλαδιά και λοιπά συσκευάζονται σε 
ελαφρά δέµατα. Αν απορριφθούν χύµα θεωρείται ότι καταλαµβάνουν 
δηµοτικό χώρο οπότε καταβάλλεται το σχετικό τέλος. 

2.  Οι υπεύθυνοι µεγάλης ποσότητας (άνω των 2 κ.µ.) ογκωδών εσωτερικών 
απορριµµάτων οφείλουν να αποδώσουν προ της αποκοµιδής το ειδικό τέλος 
ανά επί πλέον κ.µ.  που καθορίζεται στα 5 ΕΥΡΩ ανά κ.µ. 

3.  Τα πάσης φύσεως υλικά συσκευασίας ( ξύλινα κιβώτια, φελιζόλ και λοιπά) των 
γραφείων και καταστηµάτων τοποθετούνται προς αποκοµιδή αφού 
προηγουµένως έχει ελαχιστοποιηθεί ο όγκος µε πίεση, περίδεση κ.τ.λ. 
Ειδικότερα για τα χαρτοκιβώτια κλπ χαρτοσυσκευασία εφαρµόζεται η 
εναλλακτική διαχείριση των απορριµµάτων όπως αυτή περιγράφεται στο 
άρθρο 10 του κανονισµού αυτού. 
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4.  Τα ογκώδη απορρίµµατα τοποθετούνται σε σηµείο που δεν εµποδίζεται η 
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και οπωσδήποτε όχι εντός των οικιακών και 
δηµοτικών κάδων. 

5.  Για όσους παραβαίνουν τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιµο από 60 
έως 300 ΕΥΡΩ ανάλογα µε τον όγκο απορριµµάτων. 
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Υποχρεώσεις κατοίκων για τα εξωτερικά απορρίµµατα 
 
Οι κάτοικοι πέραν της υποχρέωσής τους να µην ρυπαίνουν τους εξωτερικούς 
χώρους της πόλης, σύµφωνα µε τις επί µέρους προβλέψεις του άρθρου 11 του 
παρόντος κανονισµού, οφείλουν επιπροσθέτως να διευκολύνουν τον ∆ήµο στην 
προσπάθειά του για καθαρισµό των παραπάνω χώρων. Στα πλαίσια αυτά 
οφείλουν να µην παρκάρουν τα οχήµατά τους στα σηµεία εκείνα που, σύµφωνα 
µε το πρόγραµµα του ∆ήµου, θα περάσουν τα αυτοκινούµενα σάρωθρα του 
∆ήµου και για τις ηµέρες και ώρες εργασίας των σαρώθρων. Για όσους 
παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιβάλλεται, κάθε φορά, πρόστιµο 
30 ΕΥΡΩ, εφόσον βέβαια το πρόγραµµα των σαρώθρων είναι συγκεκριµένο 
οριοθετώντας αυστηρά µια περιοχή και όχι γενικό και αόριστο. 
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Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριµµάτων τα οποία δεν εντάσσονται, 
τουλάχιστον ακόµα, στο επόµενο άρθρο 10 της αξιοποίησης των απορριµµάτων 
µέσω της εναλλακτικής διαχείρισής των. 
 
α) Ειδικά για τα απόβλητα από βιοµηχανικές και άλλες δραστηριότητες όπως 
αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισµού, ενότητα ειδικών 
απορριµµάτων, παράγραφος α, ο ∆ήµος στην περίπτωση που έχει την ευχέρεια 
της περισυλλογής τους, τα περισυλλέγει µε βάση ειδικό πρόγραµµα που 
ανακοινώνει στους ενδιαφερόµενους οι οποίοι µε την σειρά τους υποχρεώνονται 
να καταβάλλουν υπέρ του ∆ήµου 30 ΕΥΡΩ   για κάθε κυβικό µέτρο. Αν η  
µεταφορά γίνεται µε µέσα του ενδιαφερόµενου θα καταβάλλεται το µισό τέλος. 
Στην περίπτωση που ο ∆ήµος δεν έχει την δυνατότητα περισυλλογής, οι 
υπεύθυνοι βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.τ.λ., πρέπει να 
τα αποµακρύνουν µε δικά τους µέσα. Υποχρεούνται όµως µέχρι την ηµέρα της 
αποκοµιδής, να κρατούν τα απορρίµµατά τους ειδικά συσκευασµένα στα 
προαύλια των επιχειρήσεων και να µην τα βγάζουν στο πεζοδρόµιο. Στους 
παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιµο από 150 έως 600ΕΥΡΩ ανάλογα µε τον όγκο 
των απορριµµάτων. 
 
β) Ειδικά για τα απορρίµµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3, ενότητα ειδικών 
απορριµµάτων, παράγραφο β του παρόντος κανονισµού (µπάζα και άλλα αδρανή 
υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις ανακαινίσεις οικοδοµών και 
λοιπά) µεταφέρονται µε ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών µέχρι 
τη νοµοθετική πρόβλεψη για την εναλλακτική διαχείρισή τους οπότε και θα 
ενταχθούν και αυτά στο επόµενο άρθρο 10. Μέχρι τότε: 

� Στην περίπτωση που παραµένουν στο πεζοδρόµιο για διάστηµα µεγαλύτερο 
από δύο (2) ηµέρες, θεωρούνται ότι καταλαµβάνουν δηµοτικό χώρο , 
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κοινόχρηστο και οι υπεύθυνοι υποχρεώνονται να αποδώσουν ειδικό τέλος και 
πρόστιµο όπως προβλέπεται από το άρθρο 26 παρ. 5 του Νόµου 1828/89 µετά 
την τροποποίησή του µε το αρ. 6 του ν. 1900/90. 

� Επιπλέον µε τον παρόντα κανονισµό θα επιβάλλεται πρόστιµο από 60 έως 300 
ΕΥΡΩ. 

� Μπάζα που προέρχονται από κατασκευές κατοικιών µετά από συνεννόηση του 
δηµότη µε την Υπηρεσία Καθαριότητας, είναι δυνατόν να αποµακρυνθούν µε 
αυτοκίνητα του ∆ήµου, αφού αυτά είναι συσκευασµένα σε σάκους των 10-15 
κιλών, υπερβαίνουν το ένα κυβικό (1κ.µ.) και αφού ο ενδιαφερόµενος έχει 
πληρώσει στο ∆ήµο το ποσό των 15 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον κυβικό µέτρο. 

� Στην περίπτωση που ρίπτονται µπάζα σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, 
ρέµατα, άλση κ.τ.λ. ή εκτός σχεδίου, στους παραβάτες εκτός από τις ποινές 
που προβλέπει το άρθρο 119 του Νόµου 1892/90 και τις προβλεπόµενες άλλες 
κυρώσεις, ο ∆ήµος επιβάλλει πρόστιµο που κυµαίνεται από 150 έως 600 ΕΥΡΩ 
ανάλογα µε τον όγκο των επιρριπτόµενων αδρανών. Σε περίπτωση 
επανάληψης το πρόστιµο είναι δεκαπλάσιο αυτού που επιβλήθηκε 
προηγούµενα. 

 
γ) Οι ιδιοκτήτες σκύλων κλπ ζώων συντροφιάς οφείλουν, πέρα από τον 
εµβολιασµό των ζώων τους, να λαµβάνουν κάθε πρόνοια για την αποκατάσταση 
της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων τους οποίους τα ζώα αυτά 
ρυπαίνουν µε τα απορρίµµατά τους (άρθρο 3, ενότητα ειδικών απορριµµάτων, 
παράγραφος ε).  Συγκεκριµένα  οφείλουν να συνοδεύουν τα ζώα τους κατά την 
έξοδο των τελευταίων από τις κατοικίες, τα καταστήµατα κλπ χώρους όπου αυτά 
ζουν, να τα εποπτεύουν σε όλη τη διάρκεια της βόλτας τους και να καθαρίζουν 
τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης από τα στερεά απορρίµµατά τους. Για το 
σκοπό αυτό οι ιδιοκτήτες τους οφείλουν στη διάρκεια της βόλτας των ζώων τους, 
να φέρουν πάντοτε µαζί τους µικρή πλαστική σακούλα στην οποία και συλλέγουν 
τα τυχόν στερεά απορρίµµατά τους µε τη βοήθεια συστήµατος µικρής σκούπας-
φαρασιού ή έστω µε τη βοήθεια κοινού χαρτιού. Η πλαστική αυτή σακούλα θα 
αποτίθεται στα καλαθάκια ή τους ΓΚΡΙ κάδους του ∆ήµου. 
 
Μόνον µε τις παραπάνω προϋποθέσεις επιτρέπεται η βόλτα των ζώων 
συντροφιάς στα πάρκα, στις πλατείες, στους δρόµους, στα πεζοδρόµια κλπ 
κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Απαγορεύεται όµως αυστηρά η βόλτα των 
ζώων αυτών στους χώρους των παιδικών χαρών, ακόµα και µε τις 
προαναφερθείσες προϋποθέσεις, για να αποφευχθεί η ρύπανση των χώρων 
αυτών από τα υγρά απόβλητά τους τα οποία δεν είναι δυνατόν να συλλεγούν και 
να επιδιωχθεί έτσι η διασφάλιση της υγείας των µικρών παιδιών. 
 
 Για όσους συλλαµβάνονται να παραβαίνουν τις διατάξεις αυτές, ο ∆ήµος 
επιβάλλει πρόστιµο ύψους 15 ΕΥΡΩ για κάθε µία. Για κάθε νέα παράβαση για την 
ίδια αιτία από το ίδιο πρόσωπο, το πρόστιµο θα διπλασιάζεται κάθε φορά. 
 
 δ) Τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (ΕΙΑ) που αναφέρονται στο άρθρο 3, 
ενότητα ειδικών απορριµµάτων, παράγραφο στ, αφορούν στα ιατρικά απόβλητα 
που παράγονται από τις υγειονοµικές µονάδες της πόλης και τα οποία δεν 
προσοµοιάζουν µε τα οικιακά απορρίµµατα των µονάδων αυτών τα οποία 
συλλέγονται από τα δηµοτικά συνεργεία, µαζί µε τα υπόλοιπα αστικά 
απορρίµµατα µέσω του δικτύου των ΓΚΡΙ κάδων αλλά είναι σαφώς επικίνδυνα 
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για τη δηµόσια υγεία λόγω της ειδικής σύστασής τους. Τα επικίνδυνα ιατρικά 
απόβλητα κατανέµονται σε τρεις (3) κατηγορίες: 

- στα αµιγώς µολυσµατικού χαρακτήρα απόβλητα, 
- στα απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα µολυσµατικό και τοξικό χαρακτήρα 
και 
- στα απόβλητα αµιγώς τοξικού χαρακτήρα. 

 
Οι παραγωγοί των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων οφείλουν να τα συλλέγουν 
χωριστά, στον τόπο παραγωγής τους, από τα υπόλοιπα απορρίµµατά τους, και να 
τα οδηγούν προς αποτέφρωση ή αποστείρωση, ανάλογα µε την κατηγορία τους, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπουν οι διατάξεις της ΚΥΑ  Η.Π.37591/2031/2003 ή 
οποιασδήποτε µελλοντικής τροποποίησής της. Οι παραπάνω παραγωγοί 
απαγορεύεται αυστηρά να απορρίπτουν τα επικίνδυνα ιατρικά απορρίµµατα που 
δηµιουργούνται από την δραστηριότητά τους, στους κάδους του ∆ήµου µε τα 
υπόλοιπα απορρίµµατα αστικού χαρακτήρα. Στους παραβάτες, εκτός από τις 
προβλεπόµενες άλλες νόµιµες κυρώσεις, ο ∆ήµος επιβάλλει πρόστιµο που 
κυµαίνεται από 150 έως 600 ΕΥΡΩ ανάλογα µε τον όγκο των απορριπτόµενων 
ΕΙΑ. Σε περίπτωση επανάληψης το πρόστιµο είναι δεκαπλάσιο αυτού που 
επιβλήθηκε προηγούµενα. 
 
Στόχος είναι τα απορρίµµατα του άρθρου αυτού, µε την πρόοδο της επιστήµης 
και της τεχνολογίας αλλά και µε την εξέλιξη της νοµοθεσίας, να εντάσσονται 
σταδιακά και εφόσον έχουν δηµιουργηθεί οι απαραίτητες συνθήκες, στα 
απορρίµµατα του επόµενου άρθρου 10 για τα οποία δεν περιοριζόµαστε στην 
αδρανοποίησή τους και στην εν συνεχεία απόρριψή τους στο περιβάλλον αλλά 
προχωρούµε στην αξιοποίησή τους µέσω της εναλλακτικής διαχείρισής τους. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10 

Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά µε την αξιοποίηση των απορριµµάτων µέσω της 
εναλλακτικής διαχείρισής των (επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, αξιοποίηση). 
 
Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις οφείλουν να συµµετέχουν και να 
συµµορφώνονται µε τους κανόνες που έχουν τεθεί από τις συµφωνίες του ∆ήµου 
µε τα συλλογικά συστήµατα, για καθένα από τα διαφορετικά ρεύµατα 
εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων που δηµιουργούνται στην πόλη. 
Αναλυτικά: 
 
α) Οι κάτοικοι οφείλουν να ξεχωρίζουν στις κατοικίες τους, στα καταστήµατά 
τους και στα γραφεία τους, το σύνολο των χάρτινων, πλαστικών, γυάλινων και 
µεταλλικών υλικών συσκευασίας που εισέρχεται στους παραπάνω χώρους και να 
τα τοποθετούν στους ΜΠΛΕ κάδους ανακύκλωσης, χωριστά από τα υπόλοιπα 
απορρίµµατα τα οποία τοποθετούνται στους ΓΚΡΙ κάδους. Μαζί µε τα παραπάνω 
αναφερόµενα ανακυκλώσιµα υλικά συσκευασίας τοποθετούνται στους ΜΠΛΕ 
κάδους και οι εφηµερίδες, τα περιοδικά κλπ έντυπα.  Τα υλικά αυτά 
τοποθετούνται µέσα στους ΜΠΛΕ κάδους εκτός κι αν αυτοί έχουν γεµίσει ή τα 
υλικά είναι πολύ µεγάλου µεγέθους οπότε τοποθετούνται µε τάξη δίπλα από τους 
ΜΠΛΕ  κάδους, σύµφωνα πάντοτε µε τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το ∆ήµο. 
Ειδικότερα τα χαρτοκιβώτια και οι ογκώδεις χαρτοσυσκευασίες, εφόσον δεν 
χωρούν µέσα στους ΜΠΛΕ κάδους, τοποθετούνται µε τάξη δίπλα από αυτούς 
αφού προηγουµένως  σπαστούν και δεθούν. Απαγορεύεται αυστηρά να 
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τοποθετούνται οργανικά κλπ συµβατικά απορρίµµατα µέσα, επάνω ή και δίπλα 
στους ΜΠΛΕ κάδους. 
 
� Για όσους εντοπίζονται να παραβαίνουν τις διατάξεις αυτές, ο ∆ήµος επιβάλλει 

πρόστιµο ύψους 30 ΕΥΡΩ για κάθε µία. Για κάθε νέα παράβαση για την ίδια 
αιτία από το ίδιο πρόσωπο, το πρόστιµο θα διπλασιάζεται κάθε φορά. 

 
β) Οι κάτοικοι επίσης οφείλουν να συλλέγουν χωριστά τα απόβλητα ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε.), δηλαδή τα παλιά πλυντήρια, ψυγεία, 
κουζίνες, κλιµατιστικά, ηλεκτρικά σώµατα θέρµανσης, τηλεοράσεις, 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηλεκτρικούς λαµπτήρες, ραδιόφωνα, ηλεκτρικά 
σίδερα, τοστιέρες, καφετιέρες και γενικά κάθε τι που λειτουργεί µε ρεύµα καθώς 
και τα τηλέφωνα και καλώδια. Τα απόβλητα αυτά οι κάτοικοι οφείλουν να τα 
µεταφέρουν οι ίδιοι, µε δικά τους µέσα, και να τα αποθέτουν σε χώρους 
υποδοχής που τους υποδεικνύει ο ∆ήµος. Ειδικότερα για τα µεγάλου µεγέθους 
Α.Η.Η.Ε. τα οποία δεν είναι εύκολο να µεταφερθούν,  όσοι κάτοικοι δεν µπορούν 
να τα µεταφέρουν µόνοι τους, καλούν τον ∆ήµο τηλεφωνικώς να τα παραλάβει 
έξω από την κατοικία τους ή το κατάστηµά τους ή το γραφείο τους, και να τα 
µεταφέρει ο ίδιος στους χώρους υποδοχής.  Ακόµα οι κάτοικοι είναι 
υποχρεωµένοι οι ίδιοι να µεταφέρουν και αποθέτουν τα µικρού µεγέθους 
Α.Η.Η.Ε. σε ειδικούς κάδους, αµέσως µόλις οι κάδοι αυτοί τοποθετηθούν, από το 
αντίστοιχο συλλογικό σύστηµα, σε πολλά επιλεγµένα σηµεία µέσα στην πόλη, για 
τη διευκόλυνση της ξεχωριστής συλλογής των Α.Η.Η.Ε. Επίσης οι επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην εµπορία και τοποθέτηση ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού οφείλουν τα Α.Η.Η.Ε. που προκύπτουν από την 
δραστηριότητά τους να τα διαχειρίζονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. 
 
Για όσους συλλαµβάνονται να παραβαίνουν τις διατάξεις αυτές, ο ∆ήµος 
επιβάλλει πρόστιµο ύψους 30 ΕΥΡΩ για κάθε µία. Για κάθε νέα παράβαση για την 
ίδια αιτία από το ίδιο πρόσωπο, το πρόστιµο θα διπλασιάζεται κάθε φορά. 
 
γ) Οι κάτοικοι επίσης οφείλουν, µε τη δηµιουργία και στο νοµό Μεσσηνίας 
κέντρου συλλογής παλιών οχηµάτων, δηλαδή οχηµάτων που βρίσκονται στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) (ειδικά απορρίµµατα άρθρου 3, παρ. γ του 
κανονισµού αυτού), να µην εγκαταλείπουν στους δρόµους και στους 
κοινόχρηστους χώρους τα παλιά τους αυτοκίνητα κλπ οχήµατα αλλά να τα 
παραδίδουν στο παραπάνω αναφερόµενο κέντρο συλλογής απ΄ όπου και θα 
παίρνουν  τα προβλεπόµενα έγγραφα αποταξινόµησης του οχήµατός τους.  
 
Για όσους παραβαίνουν τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιµο από 60 έως 
300 ΕΥΡΩ ανάλογα µε τη σοβαρότητα και το επαναλαµβανόµενο της παράβασης. 
 
δ) Οι κάτοικοι επίσης οφείλουν να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα απορρίµµατά 
τους, τις  χρησιµοποιηµένες φορητές µπαταρίες (αστικά απορρίµµατα του 
άρθρου 3, παρ. δ του κανονισµού αυτού) οι οποίες εφαρµόζονται σε διάφορες 
συσκευές όπως ραδιόφωνα, κασετόφωνα, ακουστικά, παιδικά παιγνίδια κλπ.  Οι 
φορητές µπαταρίες πρέπει να µεταφέρονται και να αποτίθενται στους ειδικούς 
κάδους συλλογής των αποβλήτων αυτών οι οποίοι, για τη διευκόλυνση των 
κατοίκων, έχουν τοποθετηθεί σε πάρα πολλά σηµεία µέσα στο ∆ήµο. Τέτοιοι 
κάδοι έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις σχολικές µονάδες προκειµένου να 
µεταφέρονται εκεί από τους µαθητές, αφού µαθητές υπάρχουν στις περισσότερες 
οικογένειες της πόλης. Επίσης τέτοιοι κάδοι έχουν τοποθετηθεί σε καταστήµατα, 
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super markets, δηµόσιες και δηµοτικές υπηρεσίες, ιδρύµατα, χώρους άθλησης, 
χώρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων και γενικά χώρους συνάθροισης των 
πολιτών προκειµένου όλοι να διευκολύνονται στη χωριστή συλλογή των 
φορητών µπαταριών λόγω της ιδιαίτερης επικινδυνότητάς τους. Εάν, παρά το 
ευρύτατο αυτό δίκτυο ειδικών κάδων φορητών µπαταριών, το οποίο συνεχώς 
διευρύνεται και βελτιώνεται, για κάποιους υπάρχει ακόµα δυσκολία να 
προσεγγίσουν τους ειδικούς κάδους, τότε αυτοί οφείλουν, ως τελευταία 
εναλλακτική λύση, να ξεχωρίσουν τις φορητές µπαταρίες και να τις 
τοποθετήσουν, µαζί µε τα υπόλοιπα ανακυκλώσιµα υλικά συσκευασίας, στους 
ΜΠΛΕ κάδους της ανακύκλωσης των υλικών αυτών, ποτέ όµως µαζί µε τα 
υπόλοιπα οργανικά κλπ απορρίµµατα που τοποθετούνται στους ΓΚΡΙ κάδους. 
 
Για όσους εντοπίζονται να παραβαίνουν τις διατάξεις αυτές, ο ∆ήµος επιβάλλει 
πρόστιµο ύψους 30 ΕΥΡΩ για κάθε µία. Για κάθε νέα παράβαση για την ίδια αιτία 
από το ίδιο πρόσωπο, το πρόστιµο θα διπλασιάζεται κάθε φορά. 
 
ε) Οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο σε αντικείµενα σχετικά 
µε τη συντήρηση των οχηµάτων ή και άλλες επιχειρήσεις από τη δραστηριότητα 
των οποίων δηµιουργούνται ως απόβλητα i)µπαταρίες – συσσωρευτές 
αυτοκινήτων – βιοµηχανίας, ii)ορυκτέλαια – λιπαντικά έλαια καθώς και 
συσκευασίες τους και iii)ελαστικά οχηµάτων, (ειδικά απορρίµµατα άρθρου 3, 
παρ. γ του κανονισµού αυτού), οφείλουν να συλλέγουν χωριστά τα απόβλητα 
αυτά και να τα παραδίδουν στα αντίστοιχα συλλογικά συστήµατα, εφόσον δεν 
υπάρχει αντίστοιχο ατοµικό σύστηµα, προκειµένου να ανακυκλωθούν ή να 
αξιοποιηθούν. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη διαχείριση των 
αποβλήτων αυτών όπως είναι η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους οπουδήποτε είτε η 
διάθεσή τους σε άλλους φορείς, πέραν των παραπάνω αδειοδοτηµένων. 
 
Για όσους παραβαίνουν τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιµο από 60 έως 
300 ΕΥΡΩ ανάλογα µε τη σοβαρότητα και το επαναλαµβανόµενο της παράβασης. 
 
στ) Οι επιχειρήσεις ετοιµασίας και διάθεσης φαγητών όπως είναι τα εστιατόρια, 
ξενοδοχεία, καντίνες, κέτερινγκ κλπ οφείλουν να διαθέτουν τα χρησιµοποιηµένα 
µαγειρικά έλαια από τη δραστηριότητά τους (ειδικά απορρίµµατα άρθρου 3, παρ. 
γ του κανονισµού αυτού), σε εταιρείες συλλογής µε τις απαιτούµενες 
πιστοποιήσεις ώστε να διασφαλίζεται η περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση των 
συγκεκριµένων αποβλήτων και να διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία. Οι εταιρείες 
αυτές που αξιοποιούν εναλλακτικά τα τηγανέλαια (πχ παραγωγή βιοκαυσίµων) 
διευκολύνουν τις επιχειρήσεις εστίασης στην περιβαλλοντικά σωστή διάθεση των 
αποβλήτων αυτών αφού έτσι αποφεύγεται η αυστηρά απαγορευόµενη απόρριψή 
τους στην αποχέτευση, στους αγωγούς οµβρίων, στο έδαφος αλλά αποφεύγεται 
επίσης και η εξίσου απαγορευόµενη επαναφορά τους στην τροφική αλυσίδα. Η 
διαδικασία αυτή θα συνεχίσει ισχύουσα µέχρι τη θεσµοθέτηση ιδιαίτερου 
ρεύµατος εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων αυτών, ανάλογου µε τα 
ρεύµατα των προηγούµενων παραγράφων του άρθρου αυτού οπότε και ο 
κανονισµός αυτός θα εναρµονισθεί σχετικά. 
 
Για όσους παραβαίνουν τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιµο από 60 έως 
300 ΕΥΡΩ ανάλογα µε τη σοβαρότητα και το επαναλαµβανόµενο της παράβασης. 
 
ζ) Τα σφαγεία, πτηνοσφαγεία, εργαστήρια κοπής κρέατος, αλλαντοποιεία, 
κρεοπωλεία και ιχθυοπωλεία, είτε λειτουργούν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις είτε 
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µέσα σε πολυκαταστήµατα, αλλά ακόµα και όσοι δεν είναι επαγγελµατίες των 
παραπάνω κλάδων αλλά από τη δραστηριότητά τους παράγονται ζωικά 
υποπροϊόντα, παράγονται δηλαδή υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία δεν 
καταναλώνονται από τον άνθρωπο όπως δέρµατα, σπλάγχνα, οστά, λίπος, νεύρα 
κλπ, (ειδικά απορρίµµατα άρθρου 3, παρ. δ του κανονισµού αυτού), οφείλουν τα 
υποπροϊόντα αυτά να τα συλλέγουν χωριστά από τα λοιπά απορρίµµατα και να 
φροντίζουν για την αδρανοποίησή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κοινοτικού 
Κανονισµού 1774/2002 και του Π∆ 221/2006 ή µε οποιαδήποτε µελλοντική 
τροποποίηση  των διατάξεων αυτών. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις παραπάνω 
διατάξεις, όλοι οι προαναφερόµενοι παραγωγοί ζωικών υποπροϊόντων 
υποχρεούνται: 

- Να καταγράφουν καθηµερινά τις παραγόµενες ποσότητες ζωικών 
υποπροϊόντων. 

- Να εξασφαλίζουν τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παραπάνω Κανονισµού. 

- Να εξασφαλίζουν την αποθήκευσή τους σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Π∆ 
221/2006. 

- Να τηρούν µητρώο αποστολών και αρχείο συνοδευτικών εγγράφων 
σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 12 του Π∆ 221/2006. 

- Να µην απορρίπτουν, µε οποιονδήποτε τρόπο, τα παραγόµενα ζωικά 
υποπροϊόντα τους στους κάδους των απορριµµάτων του ∆ήµου. 

  
Η συµµόρφωση των παραγωγών ζωικών υποπροϊόντων µε τις προαναφερθείσες 
υποχρεώσεις τους γίνεται µε δική τους ευθύνη και δαπάνη ενώ η διαχείριση των 
υποπροϊόντων αυτών µπορεί να µην σταµατά στην αδρανοποίηση αλλά να 
ακολουθεί και αξιοποίησή τους, σύµφωνη µε τη νοµοθεσία, για τη δηµιουργία 
ζωοτροφών σαρκοφάγων ζώων. Για τον λόγο αυτό η διαχείριση των ειδικών 
αυτών απορριµµάτων εντάσσεται στο άρθρο 10 του κανονισµού όπου 
κατατάσσονται όλα τα απορρίµµατα που αξιοποιούνται µέσω της εναλλακτικής 
διαχείρισής τους. 
 
Για όσους παραβαίνουν τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιµο από 60 έως 
300 ΕΥΡΩ ανάλογα µε τη σοβαρότητα και το επαναλαµβανόµενο της παράβασης.  
 
Για την υλοποίηση αυτών των προγραµµάτων, ο ∆ήµος επιδιώκει την ανάπτυξη 
συνεργασίας µε τους επαγγελµατικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης, τις 
διάφορες οµάδες, τις οικολογικές κινήσεις, τις µαθητικές και εκπαιδευτικές 
κοινότητες και άλλους φορείς. 
 
Το άρθρο αυτό συµπληρώνεται µε τις αντίστοιχες προβλέψεις για κάθε νέο ρεύµα 
εναλλακτικής διαχείρισης που δηµιουργείται και εφαρµόζεται στο ∆ήµο 
Καλαµάτας. Μέχρι την ένταξη στον κανονισµό αυτό του νέου ρεύµατος ισχύουν 
τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία για το νέο ρεύµα καθώς και τα µικρότερα 
από τα παραπάνω αναφερόµενα πρόστιµα του άρθρου 10. 
 
 
Α  Ρ  Θ  Ρ  Ο  11 

Ρύπανση και απόρριψη αντικειµένων 
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1.  Ρύπανση των κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, δρόµοι, παιδικές χαρές, πάρκα, 
χώροι πρασίνου, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ) που προκαλείται από την 
αυθαίρετη απόρριψη αντικειµένων µικρής συσκευασίας και ειδών ατοµικής 
χρήσης από πεζούς, επιβάτες, πλανόδιους µικροπωλητές, πωλητές λαϊκών 
αγορών, δεν επιτρέπεται. Οµοίως δεν επιτρέπεται η ρύπανση µνηµείων, 
αγαλµάτων, τοίχων κλπ. 

2.  Τα παραπάνω αντικείµενα πρέπει να ρίπτονται στους υπάρχοντες ΜΠΛΕ ή ΓΚΡΙ 
κάδους, ανάλογα αν είναι ανακυκλώσιµα ή µη, ή στα υπάρχοντα καλάθια 
απορριµµάτων. Οι µικροπωλητές, πλανόδιοι και µη, οι πωλητές λαϊκών αγορών 
καθώς και τα καταστήµατα που διαθέτουν προϊόντα άµεσης κατανάλωσης, 
υποχρεούνται να διαθέτουν δύο (2) κάδους υποδοχής ή ειδικούς σάκους 
µικροαντικειµένων, έναν για τα ανακυκλώσιµα και έναν για τα µη 
ανακυκλώσιµα αντικείµενα, µε αντίστοιχη σήµανση, το περιεχόµενο των 
οποίων οφείλουν να τοποθετούν στους ΜΠΛΕ ή ΓΚΡΙ κάδους αντίστοιχα ενώ 
επίσης πρέπει να µεριµνούν για τη γενικότερη καθαριότητα του χώρου που 
καταλαµβάνουν. 

3.  Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδοµικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το 
εργοτάξιο καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν την 
καθαριότητα κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη. Να περιφράσσουν δε 
κατάλληλα τα εργοτάξια προς αποφυγήν ατυχηµάτων. 

4.  Στους παραβάτες των παραπάνω διατάξεων επιβάλλεται πρόστιµο από 15 έως 
150 ΕΥΡΩ ανάλογα µε το µέγεθος και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. 

Σε περίπτωση επανάληψης και για κάθε νέα παράβαση, για την ίδια αιτία, από το 
ίδιο πρόσωπο θα διπλασιάζεται ενώ  το πρόστιµο θα τριπλασιάζεται σε 
περιπτώσεις καταστροφής. Στις περιπτώσεις, όπως της παρ. 1, που ακολουθούν 
εργασίες αποκατάστασης, θα επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε την αντίστοιχη 
δαπάνη. 
  
 
ΑΡΘΡΟ 12 

Φθορά κάδων, ρύπανση µε αναγραφή συνθηµάτων. 
 
Η αποκατάσταση ζηµιών  σε είδη συλλογής απορριµµάτων, ή η αποµάκρυνση 
συνθηµάτων graffiti’s κ.α. θα γίνεται εις βάρος και για λογαριασµό του υπαιτίου. 
Θα του επιβάλλεται δε πρόστιµο από 30 έως 600 ΕΥΡΩ ανάλογα το µέγεθος της 
ρύπανσης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13 

Υποχρεώσεις καταστηµαταρχών 
 
Καταστήµατα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε είδους απορριµµάτων από 
την κατανάλωση των προσφεροµένων ειδών (καταστήµατα πρόχειρου και 
γρήγορου φαγητού, ψιλικατζίδικα, περίπτερα, αναψυκτήρια κλπ) οφείλουν να 
τοποθετούν µε δική τους δαπάνη δοχεία απορριµµάτων και σταχτοδοχεία αλλά 
και να διατηρούν καθαρούς τους χώρους έξω από το κατάστηµά τους και µέχρι 
του ρείθρου του πεζοδροµίου, συλλέγοντας µε δική τους ευθύνη τα απορρίµµατα 
από τους χώρους αυτούς τα οποία οφείλουν να τοποθετούν στους ΓΚΡΙ ή ΜΠΛΕ 
κάδους. Απαγορεύεται η προώθηση των απορριµµάτων αυτών, µε το σκούπισµα, 
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στο οδόστρωµα ή στη βάση του ρείθρου.  Στους µη συµµορφούµενους µε τη 
διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιµο 60 έως 300 ΕΥΡΩ και σε περίπτωση και 
τρίτης υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14 

Καθαριότητα δηµοτικών χώρων χρησιµοποιούµενων από επιχειρήσεις. 
 
Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν, µετά από άδεια δηµοτικούς και κοινόχρηστους 
χώρους όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή, 
οφείλουν να διατηρούν διαρκώς αυτούς τους χώρους καθαρούς, µέχρι και του 
ρείθρου του πεζοδροµίου, τοποθετώντας µε δική τους δαπάνη καλαθάκια και 
σταχτοδοχεία απορριµµάτων, συλλέγοντας έτσι τα απορρίµµατα  και 
ξεχωρίζοντάς τα σε ανακυκλώσιµα και µη και τοποθετώντας τα στους 
αντίστοιχους ΜΠΛΕ και ΓΚΡΙ κάδους. Οι επιχειρηµατίες αυτοί οφείλουν να 
διατηρούν καθαρούς τους χώρους έξω από το κατάστηµά τους και µέχρι του 
ρείθρου του πεζοδροµίου, συλλέγοντας µε δική τους ευθύνη τα απορρίµµατα από 
τους χώρους αυτούς. Απαγορεύεται η προώθηση των απορριµµάτων αυτών, µε 
το σκούπισµα, στο οδόστρωµα ή στη βάση του ρείθρου.Σε αντίθετη περίπτωση 
επιβάλλεται πρόστιµο 60 έως 300 ΕΥΡΩ ανάλογα µε την έκταση, τη σοβαρότητα 
και την επικινδυνότητα της ρύπανσης, ενώ σε περίπτωση επαναλαµβανόµενης 
παράβασης θα αφαιρείται η άδεια χρήσης του δηµοτικού χώρου.   
 
Ειδικότερα επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής οι οποίες ασκούν τη 
δραστηριότητά τους εποχιακά, όπως είναι τα καταστήµατα της παραλίας που 
αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσµατα στην αµµουδιά µόνο την καλοκαιρινή περίοδο, 
αµέσως µόλις ολοκληρώσουν την εποχιακή τους δραστηριότητα, σε χρονική 
στιγµή που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό κάθε επιχείρησης,  
οφείλουν να απελευθερώσουν οργανωµένα και µε τάξη τον χώρο που έχουν 
καταλάβει, από τραπεζοκαθίσµατα, ξαπλώστρες, οµπρέλες, τέντες κλπ 
αντικείµενα, και να τον παραδώσουν απολύτως καθαρό στον ∆ήµο και στους 
κατοίκους και επισκέπτες της πόλης. Η απελευθέρωση του συνολικού χώρου 
µπορεί να γίνει άπαξ ή σταδιακά, ανάλογα µε τον προγραµµατισµό της κάθε 
επιχείρησης, πάντοτε όµως οργανωµένα και µε τάξη ώστε να µην δηµιουργείται η 
εικόνα αδιαφορίας και εγκατάλειψης του χώρου που βλάπτει τόσο την αισθητική 
της πόλης όσο και την τουριστική προοπτική της. 
 
Επίσης οι παραλιακές επιχειρήσεις έχουν την ευθύνη συλλογής από τη θάλασσα 
αντικειµένων τους που έχουν παρασυρθεί από τον αέρα ή από άλλες αιτίες και 
αποτελούν εστίες ρύπανσης και κινδύνου για τους λουόµενους το καλοκαίρι και 
για τους κατοίκους το χειµώνα (στύλοι οµπρελών, καθίσµατα κλπ). 
 
Η µη συµµόρφωση των επιχειρήσεων µε εποχιακή δραστηριότητα µε τα 
παραπάνω τιµωρείται µε πρόστιµο 60 έως 300 ΕΥΡΩ  ανάλογα µε την έκταση, τη 
σοβαρότητα και την επικινδυνότητα της ρύπανσης, ενώ σε περίπτωση συνέχισης 
της παράβασης, παρά τις συστάσεις του ∆ήµου, η χορήγηση νέας άδειας χρήσης 
του συγκεκριµένου δηµοτικού χώρου την επόµενη σαιζόν θα γίνεται στη 
διπλάσια από την προβλεπόµενη τιµή ώστε να καλύψει ο ∆ήµος τα όποια έξοδα 
στα οποία έχει υποβληθεί προκειµένου ο ίδιος να καθαρίσει έγκαιρα το χώρο και 
να αποκαταστήσει την αισθητική της πόλης. 
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ΑΡΘΡΟ 15 

Ρύπανση ακάλυπτων χώρων, δασών και προστασία τους. 
 
1. Η µε οποιοδήποτε τρόπο απόρριψη σε ακάλυπτους χώρους δηµόσιους και 

ιδιωτικούς, ρέµατα, δάση και αλλού εντός ή εκτός σχεδίου πόλης, αχρήστων 
υλικών (αδρανή υλικά, στερεά απόβλητα, κηπευτικά προϊόντα κ.α.) µε 
συνέπεια τη σοβαρή υποβάθµιση του περιβάλλοντος, τη δηµιουργία εστιών 
µόλυνσης και την προσβολή της αισθητικής του τοπίου και του οικιστικού 
περιβάλλοντος, απαγορεύεται αυστηρά και διώκεται σύµφωνα µε τις ποινές 
που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90. 
 

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο από 30 έως 600 ΕΥΡΩ πέραν των 
άλλων κυρώσεων. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 16 

Ρύπανση από την υπαίθρια αποθήκευση υλικών. 

1. Απαγορεύεται η απόρριψη, τοποθέτηση ή κατάληψη πεζοδροµίων ή άλλων 
ελεύθερων δηµοτικών και κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, πεζόδροµοι και 
άλλοι χώροι) µε εµπορεύµατα και υποπροϊόντα παραγωγικής διαδικασίας, 
στερεά ή υγρά, όπως πρώτες ύλες κι έτοιµα προϊόντα ή υποπροϊόντα, 
οικοδοµικά, λατοµικά, µεταλλευτικά και χηµικά υλικά, παλαιά είδη σιδήρου, 
ξυλεία, ελαστικού χάρτου, καύσιµα, λιπαντικά, χωρίς την προηγούµενη άδεια 
της ∆ηµοτικής Αρχής, την καταβολή του καθορισµένου τέλους και υπό την 
προϋπόθεση ότι τα υλικά αυτά δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον. 

2. Η υπαίθρια εναπόθεση, αποθήκευση και συγκέντρωση των υλικών αυτών 
πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να αποκλείει τη διαρροή ή το διασκορπισµό 
τους στο περιβάλλον. 

3. Στη χορηγούµενη από το ∆ήµο άδεια κατάληψης του πεζοδροµίου ή του 
κοινόχρηστου χώρου, για την εναπόθεση, αποθήκευση ή συγκέντρωση των 
παραπάνω υλικών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία 
προστατευτικά µέτρα (περίφραξη υλικών, κάλυψη µε πλαστικό νάιλον και 
λοιπά) που πρέπει να λάβει ο αιτών. 

4. Ο ∆ήµος σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του κατόχου της άδειας µε τα 
παραπάνω ή αλλά προστατευτικά µέτρα που του υποδεικνύονται, ανακαλεί 
την άδεια και ειδοποιεί την αστυνοµική αρχή για την παράβαση. 

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν προβαίνει στην αποµάκρυνσή τους, αυτό 
γίνεται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου µε δαπάνη του παραβάτη και του 
επιβάλλεται, πέραν των προβλεποµένων άλλων κυρώσεων, το σχετικό τέλος 
αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου και το πρόστιµο σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 του Νόµου 1900/90. 

5. Αν από την πληµµελή εφαρµογή των παραπάνω µέτρων προκληθεί ρύπανση 
επιβάλλεται πέραν των προβλεποµένων άλλων κυρώσεων απ΄την κείµενη 
νοµοθεσία πρόστιµο από 60 έως 600 ΕΥΡΩ ανάλογα µε τη σοβαρότητα και το 
µέγεθος της ρύπανσης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 17 
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Καθαριότητα οικοπέδων. 
 
Οι ιδιοκτήτες και οι νοµείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε 
ελεύθερα από απορρίµµατα ακόµη και όταν προέρχονται από τρίτους. Γι αυτό 
οφείλουν να τα περιφράξουν (σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να 
προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα . 

Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και µετά τις σχετικές συστάσεις, ο 
∆ήµος έχει το δικαίωµα, για να εξασφαλίσει τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια, να 
παρέµβει καθαρίζοντας το οικόπεδο, περιφράζοντας το µε δικές του δαπάνες τις 
οποίες βεβαιώνει σε βάρος των ιδιοκτητών και των νοµέων αυτών των χώρων, 
που ευθύνεται καθένας από αυτούς σε ολόκληρο και τις εισπράττει ο ∆ήµος 
Καλαµάτας. 

Οι παραβάτες της προηγουµένης παραγράφου τιµωρούνται για κάθε παράβαση 
µε πρόστιµο 30 ΕΥΡΩ.  

Σε περίπτωση επανάληψης για κάθε νέα παράβαση για την ίδια αιτία από το ίδιο 
πρόσωπο το πρόστιµο θα διπλασιάζεται κάθε φορά εφόσον δεν υπάρχει 
συµµόρφωση στις έγγραφες ειδοποιήσεις του ∆ήµου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  18 

Κατασκευές σε πεζοδρόµια και ρείθρα. 
 
Οποιαδήποτε κατασκευή σε κοινόχρηστο χώρο π.χ. ζαρντινιέρες στα πεζοδρόµια 
ή κατασκευή ράµπας στα ρείθρα θα καθαιρείται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου 
εφόσον δεν προβλέπεται από σχετική µελέτη και άδεια. Η σχετική δαπάνη θα 
καταβάλλεται από του υπευθύνους σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος 
κανονισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 19 

Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειµένων. 

1. Όσοι ενεργούν ή συµµετέχουν µε οποιοδήποτε τρόπο στη µεταφορά, 
φόρτωση,  

εκφόρτωση και γενικά στη διακίνηση υλικών (υγρών, στερεών, αερίων) µε 
φορτηγό, βυτιοφόρο, σιλοφόρο και άλλο µεταφορικό µέσο στην περιοχή του 
∆ήµου, οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα συσκευασίας και 
ασφαλούς µεταφοράς, ώστε ν’ αποφεύγεται ο διασκορπισµός τους και η 
ρύπανση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος. 

2. Κατά των παραβατών, ανάλογα µε τη σοβαρότητα και το µέγεθος της 
ρύπανσης, επιβάλλεται πρόστιµο 30 έως 600 ΕΥΡΩ (10.223 έως 204.450 
δραχµές). Σε περίπτωση επανάληψης, επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι και 
τριπλάσιο του επιβληθέντος προηγούµενα. 
Παράλληλα επιβάλλονται σε βάρος τους το ποσό που δαπάνησαν οι υπηρεσίες 
του ∆ήµου για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 20 

Παρεµποδίζουσα  στάθµευση. 
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1. Απαγορεύεται η στάθµευση φορτηγών, αυτοκινήτων, µηχανηµάτων, 
νταλικών, πούλµαν, λεωφορείων, τροχόσπιτων και λοιπών µεγάλων 
τροχοφόρων στα δηµοτικά πάρκινγκ και πεζοδρόµια, κρασπεδόρειθρα, 
πλατείες και κοινόχρηστους χώρους, γύρω από σχολεία και εκκλησίες. 

Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο που προβλέπεται από τις σχετικές 
διατάξεις του ΚΟΚ και για κάθε περίπτωση υποχρεούνται στην αποκατάσταση 
τυχόν φθορών και ζηµιών. 

2. Όργανα του ∆ήµου που διαπιστώνουν ότι οχήµατα, πάσης φύσεως, 
καταλαµβάνουν παρανόµως θέσεις στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α ή είναι σταθµευµένα 
µπροστά σε ράµπες διευκόλυνσης της κυκλοφορίας εµποδιζόµενων ατόµων, 
υποχρεούνται να ζητήσουν άµεσα την συνδροµή της Αστυνοµίας για την 
αποµάκρυνση του οχήµατος. Η δαπάνη της αποµάκρυνσης θα βαρύνει τους 
παραβάτες, πέραν των προβλεπόµενων από τον ΚΟΚ προστίµων που θα τους 
επιβάλλονται. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 21 

Εµπορική διαφήµιση.  
 
1. Η αφισοκόλληση, ο διασκορπισµός εντύπων, η αναγραφή συνθηµάτων και  

διαφηµιστικών, η ανάρτηση ταµπλό, πανό, επιγραφών, σηµάτων και λοιπών 
µπορούν να πραγµατοποιούνται µετά από σχετική άδεια που θα χορηγείται 
από το ∆ήµο κι εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Νόµου 
1491/84 και οι σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 
καθορίζουν τους χώρους και τον τρόπο προβολής καθώς και τον τρόπο και 
χρόνο της αποµάκρυνσης τους. Κατά την χορήγηση της άδειας υποχρεωτικώς 
θα ορίζεται ο υπεύθυνος για την επικόλληση και αφαίρεση των αφισών, 
ευθυνόµενος εις ολόκληρον µε τον διαφηµιζόµενο φορέα. 

2. Σε περίπτωση που γίνονται τα παραπάνω χωρίς άδεια, ή µε υπέρβαση αυτής, 
πέραν των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία 
(άρθρο 7 Νόµος 1491/84) επιβάλλεται, ανάλογα µε τη βαρύτητα και την 
έκταση της ρύπανσης, πρόστιµο για κάθε περίπτωση ως εξής: 

α) Για την επικόλληση αφισών στους κάδους απορριµµάτων, τα πίλλαρ, 
φωτιστικά σώµατα και γενικά στους χώρους  όπου απαγορεύεται η 
αφισοκόλληση ή για τις περιπτώσεις που δεν έχει δοθεί άδεια, επιβάλλεται 
πρόστιµο  15 ΕΥΡΩ ανά αφίσα κατά περίπτωση. 

β)Για τις διαφηµιστικές γιγαντοαφίσες σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους 
που ρυπαίνουν ή υποβαθµίζουν το περιβάλλον, επιβάλλεται πρόστιµο 600 
ΕΥΡΩ ανά αφίσα κατά περίπτωση. 

γ)Για την αυθαίρετη ρίψη φέιγ βολάν και διαφηµιστικών εντύπων, επιβάλλεται 
πρόστιµο 300 ΕΥΡΩ κατά περίπτωση . 

δ) Για τα διαφηµιστικά αυτοκόλλητα επί των καταστρωµάτων των πεζοδροµίων, 
πλατειών και επί του οδοστρώµατος, επιβάλλεται πρόστιµο 150 ΕΥΡΩ κατά 
περίπτωση. 

ε) Για τις διαφηµιστικές πινακίδες αναρτώµενες σε στύλους, υποσταθµούς κοινής 
ωφέλειας και σε σηµατοδότες και τα αεροπανό, επιβάλλεται πρόστιµο 150 
ΕΥΡΩ κατά περίπτωση . 
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 στ)Σε εταιρίες επικόλλησης γιγαντοαφισών για κόλλες-σχισµένες αφίσες στο 
δρόµο, απαράδεκτες εµφανίσεις ταµπλό, επιβάλλεται πρόστιµο 150 έως 600 
ΕΥΡΩ ανάλογα µε το µέγεθος της ρύπανσης. 

Ακόµα σε βάρος των παραπάνω καταλογίζονται όλες οι δαπάνες στις οποίες 
υποβάλλεται ο ∆ήµος για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22  

Χωροθέτηση των λειτουργιών της πόλης. 

1. Με ειδικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε τήρηση της 
πολεοδοµικής νοµοθεσίας που εκδίδονται µετά από εκπόνηση σχετικής 
µελέτης χωροθέτησης των λειτουργιών της πόλης και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, µπορεί να απαγορεύεται η άσκηση ορισµένων δραστηριοτήτων 
σε κοινόχρηστους ή ελεύθερους χώρους του ∆ήµου, µε γνώµονα την 
προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία των πολιτών και τη διατήρηση της 
ιστορικής, της αισθητικής και πολιτιστικής φυσιογνωµίας της πόλης. 

2. Με όµοιες αποφάσεις και µε βάση την τήρηση της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, 
µπορούν να αναστέλλονται έργα ή δραστηριότητες φυσικών ή νοµικών 
προσώπων σε κοινόχρηστους ή ελεύθερους χώρους, αν από τη µελέτη των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαπιστώνεται ρύπανση και υποβάθµιση του 
δοµηµένου και φυσικού περιβάλλοντος. Αν για την  άσκηση του 
συγκεκριµένου έργου ή δραστηριότητας απαιτείται  έκδοση σχετικής αδείας 
από το ∆ήµο, αυτή, αφού λήξει η τυχόν χορηγηθείσα, δεν ανανεώνεται. Οι 
αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρέπει να γνωστοποιούνται έγκαιρα 
στους ενδιαφερόµενους µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 23 

Ανταποδοτικά τέλη για αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

1. Για έργα ή δραστηριότητες φυσικών ή νοµικών προσώπων που λόγω της 
φύσης ή του µεγέθους ή της έκτασής τους, µπορούν να προκαλέσουν 
σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και που έχουν επιβληθεί πέρα από 
τους γενικούς όρους και προδιαγραφές, ειδικούς όρους και περιορισµούς για 
την προστασία του περιβάλλοντος µε απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο εισηγείται την έκδοση απόφασης για επιβολή τελών σε 
βάρος των παραπάνω κατηγοριών επιχειρήσεων, για την κάλυψη των 
δαπανών κατασκευής και λειτουργίας έργων και προγραµµάτων προστασίας 
του περιβάλλοντος. 

2. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να ζητηθεί η έκδοση υπουργικής απόφασης για 
την επιβολή ανταποδοτικών τελών σε βάρος επιχειρήσεων που χωρίς να 
προκαλούν σοβαρούς κινδύνους ή ενοχλήσεις, υποβάλλονται σε γενικές 
προδιαγραφές, όρους και περιορισµούς που προβλέπονται για την προστασία 
του περιβάλλοντος από κανονιστικές διατάξεις, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
ειδικότερα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Νόµου 1650/86. 

3. Για το ύψος των ανταποδοτικών τελών, τον τρόπο επιβολής και είσπραξης 
από το ∆ήµο, εκτός της παραπάνω διάταξης, ισχύουν παράλληλα και οι 
διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 25 του Νόµου 1828/89 όπου 
προστ. εδαφ. µε την παρ.6 αρ.11 ν.2503/97 περί επιβολής τελών ή εισφορών 
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για έργα που εκτελούνται ή υπηρεσίες του ∆ήµου που αναβαθµίζουν την 
ποιότητα ζωής των πολιτών και την ανάπτυξη των υποβαθµισµένων 
περιοχών. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 24 

Προγράµµατα περιβαλλοντικής επιµόρφωσης και συµµετοχή των πολιτών. 

1. Ο ∆ήµος καταρτίζει ετήσιο πρόγραµµα επιµόρφωσης των πολιτών στα 
ζητήµατα του περιβάλλοντος και της οικολογίας, µε στόχο τη διαµόρφωση 
οικολογικής συνείδησης αλλά και της πρακτικής στήριξης,  από τους πολίτες, 
των προγραµµάτων του στην ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων 
(επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, αξιοποίηση, κοµποστοποίηση κλπ), στη 
βελτίωση και επέκταση του πρασίνου και γενικά στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Στο ετήσιο πρόγραµµα περιλαµβάνονται οµιλίες, συζητήσεις, 
συνεντεύξεις, ηµερίδες, σεµινάρια, συνέδρια, εκδηλώσεις, ανταλλαγές κλπ. 

Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται µε φορείς του δηµοσίου και επαγγελµατικού 
τοµέα, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα επιστηµονικά ινστιτούτα, τις οικολογικές 
οµάδες και κινήσεις, τους φορείς και επιδιώκει τη χρηµατοδότηση των 
περιβαλλοντικών προγραµµάτων από την Ε.E.  

2. Ο ∆ήµος σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, τις ∆ιευθύνσεις 
Α΄θµιας και Β΄θµιας Εκπαίδευσης και το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, καταρτίζει πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των 
µαθητών. 
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 25 

Μηχανισµός ελέγχου της τήρησης του παρόντος. 
 

Για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και της 
ισχύουσας κάθε φορά νοµοθεσίας στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου προβλέπεται η Ειδική Υπηρεσία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.  Οι 
αρµοδιότητες, τα καθήκοντα, τα προσόντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού 
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και τον 
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ∆ήµου. 

Οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισµού βεβαιώνονται από τους 
υπαλλήλους της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και ο παραβάτης µπορεί να υποβάλλει τις 
απόψεις του εντός τριών (3) ηµερών στην αρµόδια επιτροπή. 

Τα πρόστιµα, τα τέλη και οι λοιπές ποινές επιβάλλονται µε απόφαση του καθ` 
ύλη αρµοδίου Αντιδηµάρχου και εισπράττονται µε βάση τις διατάξεις περί 
βεβαιώσεων και εισπράξεων τελών του ∆ήµου. Η κλιµάκωση των προστίµων από 
το κατώτερο ως το ανώτερο όριο σχετίζεται µε τον όγκο των απορριµµάτων, το 
βαθµό, την έκταση, την επικινδυνότητα  και τη σοβαρότητα της ρύπανσης και µε 
τη συχνότητα επανάληψης των παραβάσεων. Τα έσοδα από πρόστιµα που 
αφορούν σε παραβάσεις του παρόντος κανονισµού, κατατίθενται σε ειδικό 
λογαριασµό και ενισχύουν τους κωδικούς απαλλοτριώσεων του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου, για την αγορά ελεύθερων χώρων. Επίσης, από τα ίδια έσοδα µπορούν 
να χρηµατοδοτηθούν καµπάνιες επικοινωνίας, ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης πολιτών και να ενισχυθούν µε τα απαραίτητα µέσα οµάδες 
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εθελοντισµού για την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Η 
κατανοµή των κονδυλίων γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που 
λαµβάνεται κάθε χρόνο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 26 

Για την εκδίκαση ενστάσεων των δηµοτών ορίζεται ειδική επιτροπή µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Κατά των αποφάσεων µε τις οποίες επιβάλλονται κατά τον παρόντα κανονισµό 
πρόστιµα, επιτρέπεται προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια µέσα σε 
εξήντα (60) ηµέρες από την ηµέρα κοινοποίησης αυτών στον παραβάτη. Τα 
πρόστιµα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό επιβάλλονται ανεξάρτητα 
από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

Τα πρόστιµα του παρόντος κανονισµού µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 27 

Οποιεσδήποτε ρυθµίσεις δια νόµων, κανονιστικών πράξεων κ.λ.π. που 
επιβάλλουν δεσµεύσεις και υποχρεώσεις, αυστηρότερες του παρόντος 
υπερισχύουν του παρόντος. 
 

ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 

1. Ν.3463/2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 

2. Π.∆. 23/2002 «αρµοδιότητες, σύστηµα πρόσληψης, δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις του προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας». 

3.  Υ.Α 69728/824/1996(Φ.Ε.Κ. Β΄ 358/1996) ‘µέτρα και όροι για τη 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

4. Κ.Υ.Α. 113944/1944/97 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1016/97) σχετικά µε τον Εθνικό 
Σχεδιασµό διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

5. Κ.Υ.Α. 14312/1302/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄723/2000) ‘συµπλήρωση και 
εξειδίκευση του Εθνικού Σχεδιασµού διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

6. Κ.Υ.Α. 114218/97 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1016/97) ‘κατάρτιση πλαισίου 
προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων. 

7. Κ.Υ.Α. 19396/1546/1997 (Φ.Ε.Κ.  Β΄  604/97) ‘µέτρα και όροι για τη 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων’. 

8. Κ.Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 ‘µέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών 
αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες’. 

9. Ν.2939/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 179/2001) ‘συσκευασίες και εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού 
Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π)’. 

10.  Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 160/Β6)  ’για την προστασία του περιβάλλοντος 
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11.  Κ.Υ.Α 10315  (Φ.Ε.Κ. Β΄ 369/93) ‘σταθερές εστίες καύσης για τη 
θέρµανση κτιρίων και νερού’. 

12.  Άρθρο 15 Κ.Ο.Κ  (Ν. 2696/99)  Εκποµπές ρύπων, θορύβων κ.τ.λ. 

13.  Ν. 2946/2001 ‘Υπαίθρια διαφήµιση, συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων’. 

14.  Π.∆.  27/1999 περί ‘κώδικα βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας’. 

15.  Ν.  3170/2003  (Φ.Ε.Κ. Α΄ 191/03) ‘ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς και άλλες διατάξεις’. 

16.  α)Π.∆. 82/2004 «Απόβλητα, λιπαντικά, έλαια» 

 β)Π.∆. 109/2004 «Μεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων» 

 γ)Π.∆. 115/2004 «Χρησιµοποιηµένες ηλεκτρικές στήλες και  
συσσωρευτές» 

 δ)Π.∆. 116/2004 «Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής» 

            ε)Π.∆. 117/2004 «Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικός εξοπλισµός» 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
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