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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 

Ο Διμοσ Ρεριςτερίου, κατάρτιςε τον Κανονιςμό Κακαριότθτασ με τθν αρ. Ρράξθσ 

129/6-9-2022 (ΑΔΑ:6ΣΑΩΞ2-11Τ)  του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, μετά τθν αρ. Ρράξθσ 

352/6-9-2022, ειςιγθςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. 

 

Για τθν εκπόνθςθ του Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ, ελιφκθςαν υπόψθ οι 

υποχρεϊςεισ και οι αυξθμζνεσ επιδόςεισ που επιβάλλουν οι κεςμικζσ εξελίξεισ ςτον 

τομζα διαχείριςθσ αςτικϊν αποβλιτων. Ζτςι, περιλαμβάνει τισ προβλζψεισ του 

ν.4819/2021 (Αϋ129) περί αποβλιτων και του ν. 4685/2020 (Αϋ92), ενςωματϊνει τισ 

βαςικζσ αρχζσ που διζπουν το νζο Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΣΔΑ) 

2020-2030 και του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Ρρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων, 

όπωσ είναι θ μείωςθ τθσ υγειονομικισ ταφισ των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων, ο 

ολοκλθρωμζνοσ ςχεδιαςμόσ για το ςφνολο των ρευμάτων αποβλιτων και θ 

μετάβαςθ ςε μια κυκλικι και αειφόρο οικονομία, θ ενίςχυςθ των δράςεων 

πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων- κακολικι ξεχωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων θ 

αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ αποβλιτων-ενεργόσ ςυμμετοχι των 

πολιτϊν ,θ μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων (ΑΣΑ). 
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Ο Κανονιςμόσ Κακαριότθτασ -ςφμφωνα  με τθν αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΑΑ/119776/2429, (Β’ 

5888/2021), Απόφαςθ με κζμα «Δομή και ελάχιςτο περιεχόμενο του Κανονιςμοφ 

Καθαριότητασ των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμοφ- απαρτίηεται από δζκα κεφάλαια. 

το Κεφάλαιο Α: α) προςδιορίηεται το αντικείμενο του Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ  

β) αποςαφθνίηονται βαςικζσ ζννοιεσ, όπωσ είναι τα Αςτικά Απόβλθτα, θ πρόλθψθ, θ 

ανακφκλωςθ, θ χωριςτι ςυλλογι, θ Διάκεςθ, το Κζντρο Δθμιουργικισ 

Επαναχρθςιμοποίθςθσ Υλικϊν (ΚΔΕΥ), το Ρράςινο Σθμείο (ΡΣ), το Κζντρο 

Ανακφκλωςθσ Εκπαίδευςθσ Διαλογισ ςτθ Ρθγι (ΚΑΕΔΙΣΡ), θ Γωνιά Ανακφκλωςθσ 

(ΓΑ), τα βιοαπόβλθτα κ.α. γ) προςδιορίηονται και ταξινομοφνται τα απόβλθτα δ) 

προςδιορίηονται οι χϊροι παραγωγισ ςτερεϊν αποβλιτων και οι υπεφκυνοι 

τιρθςθσ του Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ. 

το Κεφάλαιο Β: κακορίηονται οι υποχρεϊςεισ του διμου, όπωσ είναι θ πρόλθψθ 

δθμιουργίασ αποβλιτων, θ δθμιουργία ΚΔΕΥ, θ μείωςθ των επιπτϊςεων από τα 

πλαςτικά μιασ χριςθσ, θ εφαρμογι του ςυςτιματοσ «Ρλθρϊνω Πςο Ρετάω», θ 

εφαρμογι τθσ χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων, θ παροχι εξοπλιςμοφ, θ ςυλλογι και 

μεταφορά αποβλιτων, θ δθμιουργία ΡΣ, θ καταβολι τζλουσ ταφισ, ο 

οδοκακαριςμόσ-κακαριότθτα εξωτερικϊν κοινόχρθςτων χϊρων, κ.α.       

το Κεφάλαιο Γ: κακορίηονται οι υποχρεϊςεισ των πολιτϊν, για τα μθ ογκϊδθ 

αςτικά απόβλθτα, για τα ογκϊδθ αςτικά απόβλθτα, για τα απόβλθτα κθπουρικϊν 

εργαςιϊν. 

το Κεφάλαιο Δ: κακορίηονται οι υποχρεϊςεισ υπθρεςιϊν, επιχειριςεων, χϊρων 

ςυνάκροιςθσ κοινοφ. 

το Κεφάλαιο Ε: κακορίηονται οι υποχρεϊςεισ ωσ προσ τθν διαχείριςθ αποβλιτων 

εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ). 

το Κεφάλαιο Σ: κακορίηονται οι υποχρεϊςεισ ωσ προσ τθν διαχείριςθ ειδικϊν 

ρευμάτων αποβλιτων. 

το Κεφάλαιο Ζ: κακορίηονται οι υποχρεϊςεισ ωσ προσ τθν κακαριότθτα 

κοινόχρθςτων χϊρων. 
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το Κεφάλαιο Η: κακορίηονται οι υποχρεϊςεισ των πολιτϊν ωσ προσ τθν 

κακαριότθτα ιδιωτικϊν χϊρων. 

το Κεφάλαιο Θ: κακορίηονται τα κριτιρια χωροκζτθςθσ των κάδων αςτικϊν 

αποβλιτων. 

 το Κεφάλαιο Ι: κακορίηονται οι κυρϊςεισ για τθν μθ τιρθςθ των άρκρων του 

Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ και θ διαδικαςία επιβολισ τουσ. 

 

Ο Κανονιςμόσ Κακαριότθτασ του Διμου Ρεριςτερίου, αντανακλά τισ επιδιϊξεισ και 

τισ προςπάκειεσ τθσ δθμοτικισ αρχισ για τθν διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ τθσ 

πόλθσ, τθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, τθ εφαρμογι των αρχϊν τθσ 

δίκαιθσ και ιςότιμθσ μεταχείριςθσ, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

ηωισ των πολιτϊν.  

 Θ παροφςα περίλθψθ κα αναρτθκεί: )  ςε μία θμεριςια ι εβδομαδιαία τοπικι 

εφθμερίδα, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 79 του Ν.   3463/2006, ςτο 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου (www.peristeri.gr). 
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