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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17435/25-7-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 19ης/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μεταμόρφωσης Αττικής.
Αριθμός Απόφασης 183/12
Περίληψη
Συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού
Καθαριότητας (εξ αναβολής)
Στη Μεταμόρφωση Αττικής και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 18 Ιουλίου 2012,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Μεταμόρφωσης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, που κοινοποιήθηκε νόμιμα
στις 13-7-2012.
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών,
βρέθηκαν παρόντες 23, ήτοι:
Π ΑΡΟΝΤΕΣ
Παρόντες: Γαρούφος Ευάγγελος, Βλάμης Θεόδωρος,
Ηλιόπουλος Γεώργιος,
Καραντωνίου Νικόλαος, Κολοβός Κων/νος, Κοντοσώρου Χαρίκλεια, Λουσίδης
Παναγιώτης, Λυμπέρη Μαρία, Μολύβας Γρηγόριος, Μπαλαρή-Σφυρή Βασιλική, Νάνος
Σάββας, Νάστος Αλέξανδρος,
Νικολοπούλου Χαρίκλεια, Παπαδόπουλος Φώτης,
Πεπαρίδης Δημήτριος, Περιβολαράκη-Κακασή Βηθλεέμ, Πετμεζάς Παναγιώτης,
Σαραούδας Ευστράτιος, Σφυρής Θεόδωρος, Τζίτζιφας Δημήτριος, Τσεβά Δήμητρα,
Χρονόπουλος Γεώργιος, Χρυσανθακόπουλος Χρήστος.
Απόντες: Αλωνιστιώτης Αθανάσιος, Αντωνοπούλου Χριστίνα, Μπάλτας Γεώργιος,
Παπαχαρίσης Χρήστος.
Προσελεύσεις: Ουδείς
Αποχωρήσεις: Κατά την διάρκεια συζήτησης του 12 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
(το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε 1 ο), αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Βλάμης
Θεόδωρος. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λουσίδης Παναγιώτης και Μπαλαρή – Σφυρή
Βασιλική και κατά την έναρξη του 5 ου θέματος αποχώρησε η Δημοτικός Σύμβουλος
Περιβολαράκη – Κακασή Βηθλεέμ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κος Μιλτιάδης Καρπέτας, μετά από
πρόσκληση καθώς και η υπάλληλος του Δήμου Αγγελοπούλου Θεοδώρα, για την τήρηση
των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί
“Συμπλήρωσης και τροποποίησης του Κανονισμού Καθαριότητας (εξ αναβολής)” και
ανέφερε στο σώμα την εισήγηση της Δημοτικής Αστυνομίας και της Τεχνικής Υπηρεσίας.

1.
2.
3.
4.

5.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του
και έχοντας υπόψη:
Την υπ’ αριθ. 45/06 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
Την υπ’ αριθ. 9/12 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
Την εισήγηση της Δημοτικής Αστυνομίας,
Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και
Το σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας.
Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την συμπλήρωση και την τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας του
Δήμου Μεταμόρφωσης όπως συντάχθηκε απ’ την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ο οποίος και
διαμορφώνεται ως κάτωθι:
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού
Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά
και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών - κατοίκων και του Δήμου και
διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα.
Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο:
- Την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
- Την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων - στερεών αποβλήτων (συσκευασία,
συλλογή, αποκομιδή, διάθεση)
- Την γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές γενικές και ειδικές δημοτικές
διατάξεις.
- Την προστασία της φύσης και του φυσικού-πολιτιστικού περιβάλλοντος στην εντός και
εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Μεταμόρφωσης.
- Την προστασία του περιβάλλοντος από χημική ή άλλη ρύπανση ως και επιβάρυνση
από ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες οι οποίες προέρχονται από κάθε μορφής ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις ή κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
ΑΡΘΡΟ 2
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού ανήκει στη
Δημοτική Αρχή, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος , τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου και ο έλεγχος της τήρησης και της εφαρμογής των διατάξεων στη Δημοτική
Αστυνομία. Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης μας, οφείλουν να συνεργάζονται με τις
πιο πάνω Αρχές για την όσο το δυνατό αποτελεσματική επιτέλεση της αποστολής τους.
ΑΡΘΡΟ 3
Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων
Ως απορρίμματα - στερεά απόβλητα νοούνται 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 γενικώς
αστικού περιβάλλοντος, που είναι εγκαταλειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν. Αυτά,
σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις πρόσφατες κοινοτικές διατάξεις, ταξινομούνται σε
ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ.
1. Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α. Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη και μη ογκώδη που προέρχονται από οικίες,
καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους,
νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους, όπου
εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.
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β. Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που βρίσκονται σε
οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κλπ.
γ. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π.)
δ. Επικίνδυνα απορρίμματα, όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κ.λ.π.
ε. Ογκώδη αστικά απορρίμματα.
2. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α. Υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών,
εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί,
πλαστικά κλπ) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας,
δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας.
β. Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός εκείνων που προέρχονται
από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολογο-ανατομικά - μικροβιολογικά αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κλπ., τα οποία οδηγούνται
υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους.
γ. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές
εργασίες, ιδιωτών ή Ν.Π.Δ.Δ. ή εργολάβων Δημοσίων έργων κ.λπ.
δ. Απόβλητα που δεν είναι σωστό να μεταφερθούν με τις συνηθισμένες μεθόδους και
οχήματα.
ε. Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη, τροχόσπιτα και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη
τους, άχρηστα ή εγκαταλειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Τοξικά – επικίνδυνα απορρίμματα θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που
εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά,
ραδιενεργά κ.λ.π.) των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους,
μεθόδους και μεταφορικά μέσα διαφορετικά από τα συνήθη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 4
Υποχρεώσεις του Δήμου
Με βάση τον παρόντα κανονισμό, οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής:
1. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών
απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.1α του παρόντος
κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται καθημερινά βάση προγράμματος που καταρτίζει το
τμήμα. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στο Σταθμό
μεταφόρτωσης, τη χωματερή, ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.
2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων, έτσι όπως
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.1 α, β, γ του παρόντος κανονισμού (παλιά έπιπλα,
άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ.) εντός 3 ημερών από την ειδοποίηση στην
αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου (τηλ.κέντρο 213.20.12.900 ή απευθείας 21028.12.081 και 210-28.12.294) ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής
που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και αφού οι ενδιαφερόμενοι
καταβάλουν ειδικό τέλος αποκομιδής, όπως έχει ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με τις
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εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του. Το τέλος καθορίζεται ανά έτος σύμφωνα με τις
διατάξεις του Δ.Κ.Κ.
3. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων που αναφέρονται στο
άρθρο 3 παρ. 2α, εφόσον ο Δήμος έχει τη δυνατότητα και τη σχετική υποδομή. Η
αποκομιδή γίνεται βάσει ιδιαίτερου προγράμματος αποκομιδής και αφού προηγουμένως
οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταβάλλει ειδικό τέλος αποκομιδής, όπως έχει καθορίσει το
Δημοτικό Συμβούλιο με τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του. Το τέλος καθορίζεται ανά
έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.
4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και
απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες και
κοινοχρήστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματος, ορίζονται από το
Τμήμα Καθαριότητας, δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων
μέσων. Για να διατηρείται
η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, το Τμήμα
Καθαριότητας υποχρεούται να τοποθετεί κατά πυκνά διαστήματα καλαίσθητα και
εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων
κατανάλωσης, μικροαντικειμένων κλπ.
5. Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και δρομολόγια οχημάτων
αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα και δρομολόγια των
μηχανικών σαρώθρων και τις ώρες και ημέρες πλυσίματος των οδών και κοινοχρήστων
χώρων, όπως και η σήμανση των κάδων με αυτοκόλλητο με το οποίο γίνεται σαφές
στους οδηγούς ότι απαγορεύεται η στάθμευση μπροστά από κάδους απορριμάτων, έτσι
ώστε να μην παρεμποδίζεται η αποκομιδή.
6. Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπει το
άρθρο 37 του Π. Δ/γματος 410/95.
7. Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω
καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
8. Ο έλεγχος της εφαρμογής και τήρησης του παρόντος Κ.Κ. μέσω της λειτουργίας της
Δημοτικής Αστυνομίας, όπως και η επέμβαση της εν λόγω υπηρεσίας σε κάθε
περιστατικό που εγκυμονεί κινδύνους για την δημόσια υγεία, την δημόσια αισθητική και
γενικά την υποβάθμιση των όρων διαβίωσης στην πόλη λόγω της ρύπανσης και των
οχλουσών δραστηριοτήτων, και όσων άλλων περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό
Καθαριότητας. Οι λοιπές υπηρεσίες του δήμου οφείλουν να επικουρούν τη Δημοτική
Αστυνομία στο έργο της, στον έλεγχο και στη διασφάλιση της τήρησης και εφαρμογής του
Κ.Κ. και να συνδράμουν όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο με ανθρώπινο δυναμικό και
μηχανολογικό εξοπλισμό.
ΑΡΘΡΟ 5
Εξαίρεση από τον παρόντα κανονισμό
Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων -αποβλήτων
του άρθρου 3 παρ. 1δ & παρ.2δ και όσων χαρακτηρίζονται ως τοξικά - επικίνδυνα ή
διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις όπως:
- Ραδιενεργά απόβλητα.
- Εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες.
- Απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών
εργασιών.
- Απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΑΡΘΡΟ 6
Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων
Για την εφαρμογή των επομένων διατάξεων του παρόντος κανονισμού οι
χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες:
1. «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες και
υπεύθυνοι, για μεν τις οικογένειες (με ή χωρίς τέκνα) οι δυο σύζυγοι, για δε τους
κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο διαχειριστής.
2. «Καταστήματα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε φύσεως
εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι
τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, στο όνομα των οποίων
ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται σαν
καταστήματα.
3. «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκούνται οποιαδήποτε
επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα.
Υπεύθυνοι είναι:
·

Για τα γραφεία, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το
επάγγελμα.

·

Για τις προσωπικές επιχειρήσεις και Ε.Π.Ε, ο διαχειριστής.

·

Για τις ανώνυμες εταιρίες, ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό.

·

Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ο προϊστάμενος διοικητικού.

4. «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός
σχεδίου και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας αυτού.
ΑΡΘΡΟ 7
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα.
1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, έτσι όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 6 παρ.
1,2,3 του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής
απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για τη γειτονιά τους. Την ημέρα διέλευσης
του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματα τους σε
πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους πρέπει πριν την ώρα διέλευσης του
απορριμματοφόρου να έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής που ο
Δήμος έχει τοποθετήσει στο δρόμο τους. Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες
θέσεις κατόπιν μελέτης του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου, το οποίο είναι το μόνο
αρμόδιο για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων.
Βασικές αρχές της μελέτης αυτής είναι οι κάτωθι:
1. Τοποθέτηση κάδων εντός των ορίων της ιδιοκτησίας.
2. Στα συγκροτήματα κατοικιών άνω των πέντε διαμερισμάτων τοποθετείται κάδος
μηχανικής αποκομιδής.
3. Στις υπό ανέγερση οικοδομές (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, συγκροτήματα
μονοκατοικιών, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λπ.), με την έναρξη των
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οικοδομικών εργασιών ο υπεύθυνος της οικοδομής οφείλει να προκαθορίσει
εγγράφως, μετά από συνεργασία με την υπηρεσία καθαριότητας, τη θέση των
κάδων που θα τις εξυπηρετήσουν όταν κατοικηθούν ή τεθούν σε λειτουργία.
4. Προκειμένου περί καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια,
ξενοδοχεία καφετέριες, ταβέρνες κ.λπ.) με ήδη εγκεκριμένη άδεια, αυτά οφείλουν να
δέχονται να τοποθετηθεί ο κάδος σε χώρο που τους ανήκει είτε εντός είτε εκτός του
καταστήματος.
5. Επίσης η θέση κάδου, επί αμφισβητήσεως, μπορεί να αλλάξει με σύμφωνη γνώμη
όλων των ενδιαφερόμενων στο ίδιο τετράγωνο εφ’ όσον αυτή δεν ενοχλεί τρίτον και
δεν διαταράσσει τη σωστή λειτουργία του συστήματος μηχανικής αποκομιδής
(συχνές στάσεις απορριμματοφόρων κ.λπ.).
6. Η μετακίνηση κάδων ή απομάκρυνσή τους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της
Υπηρεσίας Καθαριότητας επισύρει πρόστιμο από 200€ έως 250€.
2. Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και τη δημόσια υγεία δεν
επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους καθορισμένους κάδους μηχανικής
αποκομιδής. Για όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο Δήμος
επιβάλλει πρόστιμο ύψους 50€ έως 100€.
3. Για τη σωστή λειτουργία του συστήματος μηχανικής αποκομιδής και την ομαλή
διέλευση των απορριμματοφόρων απαγορεύεται η στάθμευση μπροστά στους κάδους.
Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία
κυρώσεις, καθώς και το αντίστοιχο πρόστιμο από 100€ - 150€ .
4. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάδος απορριμμάτων, ο πλαστικός σάκος με τα
απορρίμματα τοποθετείται μπροστά από την ιδιοκτησία και εντός των ορίων αυτής κάθε
κατοίκου το πολύ μια ώρα πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου καλά κλεισμένος,
έτσι ώστε να αποκλείεται διαρροή του περιεχομένου του. Σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται η τοποθέτησή του έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμά του στα δέντρα,
τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών ο Δήμος θα
επιβάλλει πρόστιμο από 50€ - 100€.
ΑΡΘΡΟ 8
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα.
1. Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε, αλλά παραλαμβάνονται από
το Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με την Υπηρεσία
Καθαριότητας.
Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:
Να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο από πριν, αλλά μόνο το
πρωινό της ημέρας που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό απορριμματοφόρο
και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων.
Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα εφαρμόζεται
η καταβολή σχετικού τέλους. Επιπλέον θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100€ έως 250€ .
2. Ειδικότερα για τα καταστήματα, γραφεία κλπ., οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης
φύσεως απορρίμματα συσκευασίας, που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια,
ξυλοκιβώτια κλπ.) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως,
περιδέσεως κλπ. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει
πρόστιμο 150€-250€ .
3. Ειδικά για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών:
1. Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ., συσκευάζονται σε
ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα.
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2. Υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαριά κλπ. συσκευάζονται σε ελαφρά
δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα για την εύκολη φόρτωσή τους..
3. Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους
υπευθύνους με δικά τους μέσα. Δε βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο και ισχύουν
τα όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Στους μη συμμορφωμένους με τη διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο 50€500€.
ΑΡΘΡΟ 9
Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων
1.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει την
δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων από βιομηχανικές,
βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2α του
παρόντος κανονισμού, περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάση ειδικού
προγράμματος που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι με τη σειρά τους
έχουν υποχρέωση:
- Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής τόσα, όπως καθορίζουν
οι εκάστοτε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Επιπλέον τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά
απορρίμματα, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παρ.1.

2. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και
διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2 οφείλει,
εντός 2 ημερών από την ημέρα σχετικής ειδοποίησης, να ενημερώνει εγγράφως τους
υπευθύνους των επιχειρήσεων κτλ. για την αδυναμία αποκομιδής – μεταφοράς
αυτών , ώστε να μεριμνήσουν για την μεταφορά τους με δικά τους μέσα .
3. Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς (με εξαίρεση όσων
περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2β) οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι :
1) για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόμενες
κλειστές πρέσες.
2) για το χαρακτηρισμό τους ως «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη
τοξικά» εμφανώς, με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους
κάδους, στους σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες.

4. Ειδικά για τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2 γ του παρόντος

κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές,
κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κλπ.), μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή
του υπευθύνου εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών ή στις
χωματερές:
• Στην περίπτωση που παραμείνουν επί του πεζοδρομίου για διάστημα
μεγαλύτερο των δυο ημερών θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό
κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή σχετικού
τέλους, καθώς επίσης και προστίμου ύψους 100€ έως 250€, ανάλογα με τη
σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης.
• Στην περίπτωση που αυτά επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως
οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση, δρόμους, δάση εντός ή εκτός
σχεδίου, γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη
υποβάθμιση στο περιβάλλον. Γι' αυτό τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται
αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που
προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις προβλεπόμενες άλλες
κυρώσεις, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο από 250€ - 2.500€., ανάλογα με τον
όγκο των επιρριπτόμενων αδρανών και τη σοβαρότητα της ρύπανσης, σε
περίπτωση δε επανάληψης, πρόστιμο μέχρι και στο δεκαπλάσιο του
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επιβληθέντος προηγούμενου. Επίσης απαγορεύεται η εναπόθεση επί του
οδοστρώματος των απορριμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2γ
του ισχύοντος Κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα και αδρανή υλικά, που
προέρχονται από εκσκαφές, ανακαινίσεις οικοδομών, κατεδαφίσεις κ.λ.π.)
άνευ αδείας από το Δήμο και χωρίς τη λήψη ειδικών μέτρων για την
προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η τοποθέτησή τους μέσα σε
κάδους απορριμμάτων. Οι παραβάτες να τιμωρούνται κάθε φορά με
πρόστιμο ύψους 100€ έως 250€, ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος
της ρύπανσης.

5. Απαγορεύεται η αυθαίρετη κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους (πλατείες,
δρόμους, πεζοδρόμια κ.λπ.). Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 150€ ανά
δέντρο και χρέωση της αξίας του δέντρου που εκόπη. Επίσης, δεν επιτρέπεται η
δενδροφύτευση από ιδιώτες χωρίς τη σχετική άδεια από το Δήμο, διότι πρέπει να
εφαρμόζεται ο Κτιριακός Κανονισμός άρθρο 24 της Υ.Α. 3046/304/1989 και ο
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Τα δέντρα που θα φυτεύονται άνευ άδειας
απομακρύνονται άμεσα από το Δήμο και η χρέωση απομάκρυνσης κι
αποκατάστασης της ζημιάς βαρύνει τον ιδιοκτήτη του παρόδιου ακινήτου.
6. Απαγορεύεται η χωρίς άδεια κατάληψη κοινόχρηστων (δημοτικών ή δημόσιων) χώρων
και οδοστρώματος για την τοποθέτηση ειδικών κάδων (σκάφες, containers κ.λ.π.),
στους οποίους ρίπτονται μπάζα ή κάθε μορφής αδρανή υλικά. Οι υπεύθυνοι, όπως
αυτοί καθορίζονται στην παράγραφο β της παρούσης πρότασης, υποχρεούνται:
α) Να εφοδιάζονται με σχετική άδεια από το Δήμο. Ο τρόπος έκδοσής της θα καθοριστεί
από το δημοτικό συμβούλιο και θα εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα της οικονομικής
υπηρεσίας του δήμου. Να αναρτούν σε εμφανές σημείο πινακίδα με τον αριθμό της
αδείας, την ημερομηνία έκδοσης και τα στοιχεία του υπευθύνου.
β) Ως υπεύθυνοι της προηγούμενης παραγράφου νοούνται οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοι,
ως και οι μισθωτές και εκμισθωτές των ως άνω μέσων και των χώρων τοποθέτησής τους.
γ) Οι άδειες περιλαμβάνουν απαραιτήτως τη χρονική διάρκεια ισχύος τους, το
συγκεκριμένο χώρο που διατίθεται, τις διαστάσεις του κινητού μέσου ή της κατάληψης
(κάδου, σκάφης, containers κ.λ.π.) ή της προστατευόμενης προσωρινής κατασκευής και
τα πλήρη στοιχεία των υπευθύνων της παρ. β της παρούσης πρότασης.
δ) Στους παραβάτες της παρ. α επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο ανέρχεται στο διπλάσιο
τέλος της άδειας, προσθέτοντας για κάθε ημέρα παραμονής του μέσου σε κοινόχρηστο
χώρο ή οδόστρωμα το ποσό των 80 €. Σε περίπτωση παραμονής σκάφους, συμπιεστή
ή άλλου μέσου χωρίς άδεια πέραν των τριών (3) ημερών, το μέσο απομακρύνεται από
τo Δήμο και η δαπάνη απομάκρυνσης, όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά,
καταλογίζεται στους υπευθύνους.
ε) Η εσκεμμένη ή μη εγκατάλειψη αντικειμένων ή μπαζών από επαγγελματικά αυτοκίνητα
εργολάβων ή μεταφορικών εταιριών σε δρόμους ή κοινόχρηστους χώρους επισύρει
πρόστιμο από 100 εως 500 ευρώ.
στ) Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους πεζούς και τα
οχήματα, που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και λοιπές
εφαρμοστέες διατάξεις ( άρθρα 47 & 48, παρ.3 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ).
ζ) Ο Δήμος Μεταμόρφωσης δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά, βλάβη,
καταστροφή ή απώλεια αντικειμένων, υλικών κ.λ.π. πραγμάτων, που αυθαιρέτως

8

ΑΔΑ: Β41ΣΩΚΒ-ΟΡΤ
τοποθετήθηκαν σε δημοτικό ή κοινόχρηστο χώρο και που αποκομίσθηκαν ελλείψει
αδείας του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 10
Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και τοξικών απορριμμάτων που δεν
μεταφέρονται από τις υπηρεσίες του Δήμου

Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3, συλλέγονται, αποκομίζονται
και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο
άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της
αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μη τα
βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο από 100€ έως
2500€.
ΑΡΘΡΟ 11
Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την ανακύκλωση
Εφόσον στο Δήμο λειτουργεί σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα
με τον Νόμο 2939/01 και των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων, οι υπεύθυνοι και
γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις
και τον τρόπο συλλογής και εναπόθεσης των προς ανακύκλωση απορριμμάτων.
1. Οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα τα απορρίμματα
που είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από γυαλί, χαρτί και αλουμίνιο, αλλά να τα
διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το πρόγραμμα
περισυλλογής που ο τελευταίος έχει καθιερώσει για τη γειτονιά τους.
2.

Στις επιχειρήσεις, στις οποίες οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλούμενων
απορριμμάτων είναι σχετικά μεγάλες, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν
ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το
ισχύον πρόγραμμα περισυλλογής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 12
Υποχρεώσεις πεζών
Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους καθ' οδόν, άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή
άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν
επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου
(πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.) από περιπατητές,
θαμώνες κλπ.
Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια
μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Σε όσους συλλαμβάνονται να
παραβιάζουν τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο από 50€ έως 100€ .
ΑΡΘΡΟ 13
Συνεργεία αυτοκινήτων – Φανοποιεία – Έμποροι Αυτοκινήτων, ιδιοκτήτες
οχημάτων-Γενικά
Τα συνεργεία αυτοκινήτων, φανοποιεία, επιχειρήσεις εμπορίας ή εκμίσθωσης
οχημάτων, επιχειρήσεις κάθε είδους και οι ιδιοκτήτες κάθε είδους οχημάτων κλπ.

9

ΑΔΑ: Β41ΣΩΚΒ-ΟΡΤ
απαγορεύεται να καταλαμβάνουν πεζοδρόμια, οδούς και γενικά κοινόχρηστους χώρους
με αυτοκίνητα ή μηχανήματα για εργασίες συντήρησης, επισκευής ή/και για εμπορία ή
εκμίσθωση κλπ. Επίσης να μη ρυπαίνουν το πεζοδρόμιο, τις οδούς και τους
κοινόχρηστους χώρους με υπόλοιπα επισκευής ή συντήρησης των αυτοκινήτων (λάδια ή
άλλα υλικά). Υποχρεούνται δε να διατηρούν τους προαναφερόμενους χώρους καθαρούς
και ελεύθερους προς χρήση (διέλευση, στάση και στάθμευση οχημάτων κ.λ.π.). Σε
αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο από 100€ έως 250€.
α) Οι προαναφερθέντες, αλλά και οι ιδιοκτήτες κάθε είδους οχημάτων οφείλουν να
φροντίζουν για την καλή κατάστασή τους και σε περίπτωση διαρροής λαδιών στο
οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους, που μπορούν να προκαλέσουν
ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα, να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου. Σε
έκτακτες περιπτώσεις, όπως διαρροή μετά από σύγκρουση, οι οδηγοί των οχημάτων
οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την Υπηρεσία Καθαριότητας. Στους παραβάτες να
επιβάλλεται πρόστιμο από 100€ έως 250€, το οποίο να διπλασιάζεται σε περίπτωση
υποτροπής και/ή ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης.
β) Οι ιδιοκτήτες κάθε είδους οχημάτων απαγορεύεται να πλένουν τα οχήματά τους
στους δρόμους και τις πλατείες, ενώ απαγορεύεται και η διαρροή υδάτων στο
δρόμο από οχήματα που πλένονται σε ιδιωτικούς χώρους. Στους παραβάτες να
επιβάλλεται πρόστιμο 50 έως 100€.
ΑΡΘΡΟ 14
Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιουμένων από
Επιχειρήσεις
α. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, δημοτικούς και κοινόχρηστους
χώρους, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή, οφείλουν
να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς δια ιδίων μέσων και με την τοποθέτηση
καλαίσθητων δοχείων. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, επιβάλλεται
πρόστιμο 250€ έως 500€ . Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη
φορά, ο Δήμος ανακαλεί την άδεια λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά.
β. Οι επιχειρήσεις (υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά και κάθε είδους) απαγορεύεται να
κατασκευάζουν πέργολες ή να τοποθετούν τέντες, οι οποίες εδράζονται σε
κοινόχρηστους χώρους. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 έως και 300 ευρώ
ανά τ.μ. που καλύφθηκε, για την παράνομη κατασκευή/τοποθέτηση. Επιβάλλεται και
τέλος διατήρησης, το οποίο υπολογίζεται ανά μήνα που διατηρείται η υπερκατασκευή,
από τη χρονική στιγμή που βεβαιώθηκε η παράβαση, και το οποίο είναι το ένα τέταρτο
(1/4) του προστίμου κατασκευής.
ΑΡΘΡΟ 15
Καθαριότητα αγορών και λαϊκών αγορών
Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στο Δήμο (στεγασμένες ή μη,
λαϊκές κ.λπ.) καθώς επίσης πλανόδιοι μικροπωλητές,
καντίνες (μόνιμες ή
αυτοκινούμενες), εφ΄όσον τους έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής στο Δήμο, οφείλουν να
διατηρούν το γύρω από αυτούς χώρο πάντοτε καθαρό, να συλλέγουν τα κάθε είδους
απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν σε ειδικούς υποδοχείς που
έχει εγκαταστήσει ο Δήμος ή σε ειδική θέση που από το Δήμο τους έχει υποδειχθεί. Σε
περίπτωση αδιαφορίας, παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του
χώρου, καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλλει πρόστιμο από
250€ έως 500€. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος
ζητά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά.
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ΑΡΘΡΟ 16
Υπαίθρια κατασκευή υλικών
Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη υλικών, εμπορευμάτων
οικοδομικών υλικών κλπ. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από το διασκορπισμό
των υλικών αυτών στο περιβάλλον.
Στην χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του
κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαξη των παραπάνω
υλικών πρέπει, υποχρεωτικά, να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα
(κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κλπ.) που πρέπει να λάβει ο αιτών, ώστε να αποτρέπεται
κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους.
Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί
ρύπανση των κοινοχρήστων χώρων, ο Δήμος πέραν των προβλεπόμενων άλλων
κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλει κατά των υπευθύνων πρόστιμο από
150€ έως 250€.
Σε περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου χωρίς προηγουμένη άδεια, ο Δήμος
επιβάλλει πρόστιμο ύψους 250€ έως 500€.
ΑΡΘΡΟ 17
Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη)
Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασμένοι
ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε
πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ιδιωτικός χώρος αποτελεί εστία μόλυνσης και
προκαλεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ο Δήμος, μετά από σχετική ειδοποίηση,
αυτοψία της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και εντολή Εισαγγελέα, προβαίνει
σε καθαρισμό ιδιόκτητων χώρων και καταλογίζει τη δαπάνη καθαρισμού, που
προκύπτει κάθε φορά, στους ιδιοκτήτες και λοιπούς υπευθύνους, όπως αυτοί
ορίζονται από το άρθρο 6 παρ. 4 του ισχύοντος Κανονισμού. Στους παραβάτες
επιβάλλεται πρόστιμο, με αιτιολογημένη έκθεση, ανάλογα της έκτασης της
μόλυνσης από 50 εως 1000 ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 18
Καθαριότητα οικοπέδων
Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε καθαρά από
απορρίμματα, ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα
περιφράζουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική
καθαριότητα και αποψίλωση. Την ίδια επιμέλεια πρέπει να δείχνουν και οι μισθωτές των
πιο πάνω χώρων . Σε περίπτωση εναπόθεσης υλικών θα πρέπει να τα έχουν καλύψει και
να μην είναι εκτεθειμένα για κίνδυνο πυρκαγιάς .
Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο
Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο, περιφράζοντάς το και
καταλογίζοντας έξοδα και πρόστιμο στους υπευθύνους από 250€ έως 800€ .
ΑΡΘΡΟ 19
Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων
Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου πρέπει να
έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά.
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Τα απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση
εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας.
Στην περίπτωση αμέλειας, η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και
τα έξοδα καταλογίζονται στον υπεύθυνο.
Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Δήμος
επιβάλλει πρόστιμο ύψους 150€ έως 250€ .
Ειδικότερα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα υγρού φορτίου
(μπετόν κλπ.) πρέπει να μη ρυπαίνουν, τόσο τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου,
όσο και τους ιδιωτικούς (στεγασμένους ή μη).
Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις πιο πάνω διατάξεις, ο Δήμος επιβάλλει
πρόστιμο ύψους 250€ έως 500€ .
ΑΡΘΡ0 20
Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ.
Όσον αφορά αυτοκίνητα ή μηχανήματα γενικώς τα οποία βρίσκονται σταθμευμένα
στο ίδιο σημείο, ειδοποιείται σχετικά ο ιδιοκτήτης, με επικόλληση αυτοκόλλητου σήματος
σύμφωνα με τις διατάξεις του 116/04 Π.Δ/τος.
Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ο ιδιοκτήτης και έχει εξαντληθεί το χρονικό περιθώριο, το
αυτοκίνητο ή το μηχάνημα θεωρείται εγκαταλειμμένο και ακολουθείται η προβλεπόμενη
διαδικασία από τη σχετική νομοθεσία για τα εγκαταλειμμένα.
α) Τα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, λοιπά οχήματα, σκάφη
αναψυχής, τροχόσπιτα, τρέιλερ και μηχανήματα πάσης μορφής, τα οποία
βρίσκονται σταθμευμένα πάνω από τριάντα (30) ημέρες στο ίδιο σημείο καθώς
επίσης και σε ιδιωτικούς χώρους και οικόπεδα, χωρίς να υπάρχει έγκριση από
τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, να θεωρούνται ότι αποτελούν ειδικά στερεά απόβλητα,
έτσι ώστε να επιβάλλεται πρόστιμο και από τον Κανονισμό Καθαριότητας στο
άρθρο 10, πέραν της τυπικής διαδικασίας που ακολουθείται βάσει του Π.Δ. 116/04
και ο ιδιοκτήτης τους να οφείλει να τα απομακρύνει αμέσως.
β) Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματος εγκαταλειμμένου να αποτελεί
παράβαση και να επισύρει πρόστιμο ύψους 50 €. Το πρόστιμο να διπλασιάζεται σε
περίπτωση υποτροπής.
γ) Εγκαταλελειμμένα οχήματα ή μηχανήματα, που μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους
πριν τη λήξη της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών σε παρακείμενη θέση στην
ίδια περιοχή να θεωρούνται ότι συμπλήρωσαν το χρόνο από την ημερομηνία της πρώτης
καταγραφής και να αποσύρονται, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του Νόμου
1080/80.
δ) Εγκαταλελειμμένα οχήματα ή μηχανήματα, που μετακινούνται από τους
ιδιοκτήτες τους πριν τη λήξη της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερών σε
παρακείμενη θέση ή σε άλλη οδό και έχει επικολληθεί το ειδικό σήμα,το οποίο τα
χαρακτηρίζει εγκαταλελειμμένα, εφόσον συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται
εγκαταλελειμμένα, να αποσύρονται σύμφωνα με την διαδικασία η οποία βρίσκεται
σε εξέλιξη.
ε) Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάλειψη οχήματος ή μηχανήματος επί του
οδοστρώματος ή σε άλλο δημόσιο ή δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, σε ακάλυπτη
ξένη ιδιοκτησία, πάρκο, άλσος, λόφο κ.λ.π. αποτελεί παράβαση του ισχύοντος
Κανονισμού και επισύρει πρόστιμο ανάλογα με το είδος ή/και το μήκος των
οχημάτων: I) 300€ για τα Ε.Ι.Χ. και τα μηχανήματα-τρειλερ μήκους εως 5 μέτρα, ii)
120€ για τα μοτοποδήλατα-μοτοσυκλέτες και για οχήματα-μηχανηματα παντός
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τύπου έως 2 μέτρα και iii) 600 € για τα μηχανήματα άνω των 5 μέτρων εως και 10
μέτρα, τροχόσπιτα, τροχοβίλες, φορτηγά και άλλα μεγάλα οχήματα. Σε τυχόν
υπερβάλλων μήκος επιβάλλεται πρόσθετο πρόστιμο 100 € το μέτρο.
στ) Εκτός του προστίμου στον ιδιοκτήτη του οχήματος, να καταλογίζεται η δαπάνη
μεταφοράς του οχήματος από τον Ο.Δ.Δ.Υ, ή άλλο αρμόδιο φορέα, όπως αυτή θα
προκύπτει κάθε φορά.
ζ) Ο ιδιοκτήτης του οχήματος να μπορεί σε διάστημα πέντε (5) ημερών από τη λήψη της
ειδοποίησης ή της επικόλλησης του ειδικού σήματος να υποβάλει αίτημα στην υπηρεσία
για την απόσυρση του οχήματος από τις υπηρεσίες του Δήμου. Στην περίπτωση αυτή ο
ιδιοκτήτης να καταβάλει τέλος για την απόσυρση και τη φύλαξη και να απαλλάσσεται του
προστίμου της παραγράφου ε. και της παραγράφου στ. της παρούσας πρότασης. Το
τέλος της απόσυρσης καθορίζεται : i)100 € για τα Ε.Ι.Χ. και τα μηχανήματα-τρειλερ
μήκους εως 5 μέτρα, ii) 50 € για τα μοτοποδήλατα-μοτοσυκλέτες και για οχήματαμηχανηματα παντός τύπου έως 2 μέτρα και iii) 200 € για τα μηχανηματα άνω των 5
μέτρων εως 10 μέτρα, τροχόσπιτα, τροχοβίλες, φορτηγά και άλλα μεγάλα οχήματα.
Tυχόν υπερβάλλων μήκος χρεώνεται 50 € το μέτρο.
ΑΡΘΡ0 21
Οικοδομικές εργασίες, υπερβάσεις και κινητά εμπόδια
α. Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο ή
γενικά τους χώρους εργασιών καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να
αποκαθιστούν την καθαριότητα κάθε φορά. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο,
με αιτιολογημένη έκθεση, ανάλογα της έκτασης της ρύπανσης από 50 εως 1000
ευρώ.
β. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ραμπών αυτοκινήτων επί των πεζοδρομίων και γενικά
επί κοινοχρήστων χώρων για την είσοδο και έξοδο των αυτοκινήτων σε θέσεις
στάθμευσης. Οι παραβάτες να τιμωρούνται κάθε φορά με πρόστιμο 100-300 ευρώ ανά
ράμπα.
γ. Δεν επιτρέπονται ζαρντινιέρες ή άλλες κατασκευές και κινητά εμπόδια, τα
οποία παρεμποδίζουν τη ελεύθερη και απρόσκοπτη χρήση των κοινοχρήστων
χώρων από το κοινό. Αν δεν μετακινηθούν από τους ιδιοκτήτες τους άμεσα, ο
Δήμος απομακρύνει άμεσα με ιδία μέσα κάθε τέτοιο εμπόδιο και οι παραβάτες
τιμωρούνται με πρόστιμο 100-300 ευρώ. Ισχύει ό, τι αναφέρεται στο άρθρο 9
παρ.6 υπ. ζ.
ΑΡΘΡ0 22
Υποχρέωση ιδιοκτητών κατοικίδιων ζώων
Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων οφείλουν όταν τα συνοδεύουν στον περίπατό τους
να έχουν μαζί τους σκουπάκι, φαράσι και σακούλα για να καθαρίζουν τα τυχόν
περιττώματα των κατοικίδιων.
Απαγορεύεται η παραμονή ζώων σε κοινόχρηστους χώρους, παιδικές χαρές, πάρκα,
πλατείες, άλση κ.λπ. Στους μη συμμορφούμενους με τα ανωτέρω επιβάλλεται πρόστιμο
από 50€ έως 100€.
ΑΡΘΡ0 23
Πινακίδες – Αφίσες – Πανό
Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων ή σημάτων (διαφημιστικά ή ενδεικτικά),
αφίσες, πανό, αεροπανό, αυτοκόλλητα με οποιοδήποτε περιεχόμενο σε κοινόχρηστους ή
ιδιωτικούς χώρους (δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια, περιφράξεις, κάδους απορριμμάτων,
προσόψεις και τοίχους οικοδομών, εντός κήπων ή οικοπέδων, επί των δέντρων κ.λπ.).
Επιτρέπεται μόνο σε ειδικούς χώρους που ορίζει ο Δήμος και μόνο κατόπιν αδείας του.
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Σε αντίθετη περίπτωση θα αφαιρούνται αμέσως από τα αρμόδια όργανα και θα
εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς
και η επιβολή προστίμου από 700€ έως 3.000€.
ΑΡΘΡ0 24
ΡΥΠΑΝΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
α) Η ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων και λοιπών δημόσιων χώρων και κτιρίων – ειδικά
δημοτικών - αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμα 50 εως και 500 ευρώ ανάλογα
με την έκταση της παράβασης. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται
οι δαπάνες της αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά.
β) Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις
λεωφορείων, κάδοι, συμπιεστές, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής
αποθήκευσης απορριμμάτων, πινακίδες κ.λ.π.) πρέπει να διατηρείται καθαρός,
ώστε να ανταποκρίνεται προς το σκοπό του, που είναι η παροχή υπηρεσιών
προς τους πολίτες και να μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης
της πόλης. Η ρύπανση ή και η καταστροφή των στοιχείων «αστικού εξοπλισμού»
της πόλεως αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιμο 50 εως 250
ευρώ για τη ρύπανση και 100 εως 500 ευρώ για καταστροφή ανά αστικό
εξοπλισμό. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες
της αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά.
ΑΡΘΡ0 25
ΣΤΑΣΙΜΑ ΥΔΑΤΑ, ΒΟΘΡΟΙ, ΑΠΟΝΕΡΑ ΠΛΥΣΕΩΝ
α) Σύμφωνα με τον Υγειονομικό Κανονισμό - Υγειονομικές Διατάξεις της 14 Νοεμ./10 Δεκ.
1938 (ΦΕΚ Β’ 275) απαγορεύεται η διατήρηση στάσιμου ύδατος σε οποιαδήποτε
ποσότητα γύρω ή μέσα σε οικίες. (άρθρο 28). Στους παραβάτες της διάταξης αυτής
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 100€ που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση
υποτροπής ή εκτεταμένης ρύπανσης.
β) 1) Ύδατα προερχόμενα από βρύσες, φρεάτια ή από οποιαδήποτε άλλη οικιακή χρήση,
από εργοστάσια, οικοδομές κ.λ.π. πρέπει να παροχετεύονται στεγανά σε βόθρο ή
υπόνομο ή με άλλο τρόπο, ώστε να μη λιμνάζουν σε κοινόχρηστους χώρους ή στο
οδόστρωμα. (άρθρο 29). Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται
χρηματικό πρόστιμο 100€ που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής ή
εκτεταμένης ρύπανσης.
β) 2) Σε περιπτώσεις γειτνίασης καταστημάτων και οικιών με το αποχετευτικό δίκτυο της
ΕΥΔΑΠ δεν επιτρέπεται η χρήση βόθρου. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 100€ που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση
υποτροπής ή εκτεταμένης ρύπανσης.
γ) Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δημιουργούν
αφρό κατά την πλύση πεζοδρομίων, αυλών, βεραντών, οχημάτων, κ.α. όταν τα
απόνερα της πλύσης χύνονται σε κοινόχρηστους χώρους. Στους παραβάτες της
διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 50€ που διπλασιάζεται σε κάθε
περίπτωση υποτροπής ή εκτεταμένης ρύπανσης.
ΑΡΘΡ0 26
Αναπροσαρμογή Προστίμων- Ενστάσεις- Εφαρμογή και επιβολή προστίμων
α) Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται τριμελής Επιτροπή Προστίμων
Κανονισμού Καθαριότητας, αποτελούμενη από δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, έναν
της διοικούσας παράταξης και έναν της αντιπολίτευσης και έναν (1) υπάλληλο, δημοτικό
αστυνόμο, μετά των αναπληρωτών τους.
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β) Η προαναφερόμενη Επιτροπή Άρθρου 25 παρ. α, θα εξετάζει αφενός τις τυχόν
ενστάσεις που υποβάλλονται εντός 5 ημερών στη Δημοτική Αστυνομία, από την ημέρα
βεβαίωσης της παράβασης, αφετέρου θα αποφασίζει για το ύψος του προστίμου,
μετά τη βεβαίωση της παράβασης, όπου αυτό δεν αναφέρεται επακριβώς, μετά από
εισήγηση της Δημοτικής Αστυνομίας.
γ) Στοιχεία που καθορίζουν το ύψος του προστίμου όπου αυτό δεν αναφέρεται
επακριβώς είναι το είδος των απορριμμάτων, το μέγεθος της προκλειθείσης ρύπανσης,
ο όγκος και άλλα στοιχεία που προκύπτουν από την μαρτυρία ή την αναφορά του
υπαλλήλου που βεβαίωσε την παράβαση.
δ) Αν ο παραβάτης καταβάλει το χρηματικό πρόστιμο εντός 10 εργάσιμων ημερών, το
ύψος του προστίμου μειώνεται στο μισό. Σε περίπτωση ένστασης και αν απορριφθεί η
ένσταση, ο παραβάτης χάνει αυτό το δικαίωμα της μείωσης 50% λόγω έγκαιρης
πληρωμής και οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το χρηματικό πρόστιμο στο Δήμο.
ε) Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης των γενικών κανόνων αλλά και των
ειδικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού από πολίτες, από επιτηδευματίες και από
επιχειρήσεις, ο αρμόδιος δημοτικός αστυνόμος βεβαιώνει παράβαση και επιβάλει
πρόστιμο σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κ.Κ. . Η παράβαση βεβαιώνεται σε
τριπλότυπο μπλοκ, του οποίου ένα αντίγραφο δίδεται στον παραβάτη, ένα στο στέλεχος
και ένα στην οικονομική υπηρεσία.
Αν δεν προκύπτει συγκεκριμένη παράβαση σύμφωνα με τα άρθρα του Κ.Κ., αλλά ο
δημοτικός αστυνόμος που επιλαμβάνεται κρίνει ότι υπάρχει επιβάρυνση του
περιβάλλοντος ή/και ρύπανση, τότε οφείλει να αναφέρει στην υπηρεσία του και να
εισηγηθεί άμεσες ενέργειες στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και του κράτους αλλά
και να βεβαιώσει παράβαση (χωρίς να υπάρχει ειδική διάταξη αλλά να είναι προφανές
ότι δεν τηρούνται οι γενικοί κανόνες του παρόντος), ενώ το ύψος του χρηματικού
πρόστιμου θα καθοριστεί από την επιτροπή αναπροσαρμογής προστίμων του Κ.Κ.,
λαμβάνοντας υπόψη όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του παρόντος.
Αρθρο 27
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1) Οι δημότες να βάζουν στα καλαθάκια τα μικρά άχρηστα αντικείμενά τους.
2) Να χρησιμοποιούν κατάλληλες σακούλες για να βάζουν τα απορρίμματά τους, να
τις κλείνουν καλά και να τις τοποθετούν μέσα σε κάδους, εφόσον υπάρχουν.
3) Επειδή η αποκομιδή γίνεται νωρίς το πρωί, να βγάζουν τις σακούλες αργά το
βράδυ και οπωσδήποτε πριν τις 05.00. Ειδικότερα:
4) Τα καταστήματα και τα γραφεία θα πρέπει να βγάζουν τις σακούλες
απορριμμάτων μόνο μετά την ώρα κλεισίματος των καταστημάτων. Εφόσον στα
απορρίμματα περιλαμβάνονται και υλικά συσκευασίας (π.χ. χαρτόκουτα) θα
πρέπει να έχει ελαχιστοποιηθεί ο όγκος τους και να είναι δεμένα.
5) Να μην εγκαταλείπουν στους δρόμους τα παλαιά αυτοκίνητά τους.
6) Να μην εγκαταλείπουν κάθε μορφής αντικείμενα στους δρόμους. Τα αντικείμενα
αυτά εφόσον αφορούν μικρές ποσότητες μπορούν να απομακρυνθούν μετά από
τηλεφωνική συνεννόηση με το Τμήμα Καθαριότητας στα εξής τηλέφωνα:
τηλεφ.κέντρο Δήμου 213.20.12.900 ή απευθείας 210-2812081 και 210-2812294.
Αν οι ποσότητες είναι μεγάλες θα πρέπει να μεταφερθούν στη χωματερή με
ευθύνη του αντίστοιχου ιδιοκτήτη τους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
τοποθετούνται στους κάδους απορριμμάτων ή στα πεζοδρόμια.
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7) Να μεριμνούν για τον καθαρισμό των χώρων ιδιοκτησίας τους οικόπεδα, παλαιές
κατοικίες κλπ.
8) Να μεριμνούν για τον καθαρισμό των ελεύθερων χώρων που ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα.
9) Να μη ρυπαίνουν τους δρόμους και τα πεζοδρόμια με χώματα, τσιμέντα, λάδια,
κόλλες κλπ.
10. Να μη ρυπαίνουν χώρους πρασίνου, μνημεία, αγάλματα, τοίχους.
11. Οι πολίτες που αντιλαμβάνονται μη τήρηση ή πλημμελή τήρηση των γενικών
κανόνων αλλά και των ειδικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού από πολίτες,
επιτηδευματίες αλλά και από φορείς και επιχειρήσεις, οφείλουν να ενημερώσουν τη
δημοτική αστυνομία στο τηλ. 213.20.12.999.
ΑΡΘΡ0 28
Ισχύς Κανονισμού – Θεσμικό πλαίσιο
Η ισχύς του κανονισμού αρχίζει τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Το θεσμικό πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού διέπεται από την μέχρι
σήμερα ισχύουσα Νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μεταμόρφωσης και μελλοντικά θα τροποποιείται, εάν από την εκάστοτε Νομοθεσία είναι
απαραίτητο.
Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού
υπερισχύουν, όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές και ειδικές διατάξεις της σχετικής
νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες
διατάξεις.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 183.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και των εκτός Ημερήσιας
Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται:
Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Χ. Γαρούφος

Τα μέλη
Ηλιόπουλος Γεώργιος
Καραντωνίου Νικόλαος
Κολοβός Κων/νος
Κοντοσώρου Χαρίκλεια
Λυμπέρη Μαρία
Μολύβας Γρηγόριος
Νάνος Σάββας
Νάστος Αλέξανδρος
Νικολοπούλου Χαρίκλεια
Παπαδόπουλος Φώτης
Πεπαρίδης Δημήτριος
Πετμεζάς Παναγιώτης
Σαραούδας Ευστράτιος
Σφυρής Θεόδωρος
Τσεβά Δήμητρα
Τζίτζιφας Δημήτριος
Χρονόπουλος Γεώργιος
Χρυσανθακόπουλος Χρήστος
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