
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 9-6-2021  9ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 

αρ.95), σήμερα την 9ην του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00΄, συνήλθε, 

παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 9010/4-6-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη 

απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

 

ΘΕΜΑ  4Ο  Η.Δ. 

Επικαιροποίηση του Κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 

Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι (20) και απόντες επτά (7) ήτοι: οι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής, 

Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δελακουρίδης 

Ιωάννης, Χανακούλας Αθανάσιος και Καβαλάρης Ιωάννης.  

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)     Ξυριδάκης Παντελής 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη      Ζαφρακοπούλου Σοφία  

Γκιζελή Αλίκη       Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                    Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Ζερβός Νικόλαος        Δελακουρίδης Ιωάννης 

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                              Χανακούλας Αθανάσιος  

Παπαχρόνης Γεώργιος        Καβαλάρης Ιωάννης    

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα         

Μπονάτσος Χαράλαμπος    

Νάκας Αριστείδης  

Φωτιάδης Δημήτριος   

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

Χαροκόπος Παντελής   

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:    

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 83/9-6-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.: 9531/14-06-2021 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΨΖΤΒΩΗ8-ΙΡΟ



 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Κανελλάκης Νικόλαος 

Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

 

Η Δημοτική Σύμβουλος  κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη προσήλθε κατά τις ανακοινώσεις.  

Η Δημοτική Σύμβουλος  κ. Ζαφρακοπούλου Σοφία προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι πρόεδροι των συμβουλίων των Κοινοτήτων Νέου Ψυχικού, 

Φιλοθέης και Ψυχικού κ.κ. Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος, Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις 

(Πέννυ) και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) αντίστοιχα. 

             Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-

19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ 

αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί 

σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-

Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Πετρίτση-Μουράντ 

Αικατερίνη, Ζαφροκοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος,  Δημουλά 

Ελισσάβετ - Ελένη, Τρέζου Μαρία- Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος, και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα). 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. 

Μούτσιος Γεώργιος.  

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Ο κανονισμός και η πολιτική συνεργασίας του Δήμου μας με τους δημότες, κατοίκους και τους εν 

γένει χρήστες των υπηρεσιών καθαριότητας, διέπεται από την αρχή της ανταποδοτικότητας και της 

ενεργούς συμμετοχής, για την επίτευξη των πρωταρχικού στόχου μιας καθαρής και πρότυπης πόλης που 

διασφαλίζει την υγιεινή και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής και ενδυναμώνει την περιβαλλοντική συνείδηση 

όλων μας. 

Βάσει του άρθρου 79 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) όπως συμπληρώθηκε με 

το άρθρο 11 παρ.2 του Ν.4674/2020, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει το σχέδιο Κανονισμού 

Καθαριότητας του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, το οποίο συντάχθηκε από την Υπηρεσία Καθαριότητας. Η 

Διεύθυνση Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού προέβη στην επικαιροποίηση του 

κανονισμού καθαριότητας,  έχοντας υπόψη τα παρακάτω: 

 Τον Νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), ιδίως τα άρθρα 75 περί άσκησης αρμοδιότητας 

δήμων και κοινοτήτων και 79 για την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων και την επιβολή 

προστίμων Π.Δ. 23/2002- Το τελευταίο εδάφιο της υποπερ.α3 του αρ.79 προστέθηκε  με το άρθρο 

11 παρ.2 Ν.4674/2020,ΦΕΚ Α 53/11.3.2020  

 Το Άρθρο 84 του Ν. 4685/2020 για τον Εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας 
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 Τον Νόμο 2939/2001 Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και 

άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. [Τέλος 

πλαστικών σακουλών] 

 Το Νόμο 3170/2003 «ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις» και το 

άρθρο 23 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ Α-15/2-2-2012) που καταργεί τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 

του νόμου εκτός από την παράγραφο 6 του άρθρου 7  

 Το Π.Δ. 116/2004, ΦΕΚ 81/Α/5-3-2004 «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 

των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και 

των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2000/53/ΕΚ» 

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 103/2021 απόφασή της ενέκρινε την επικαιροποίηση του 

Κανονισμού Καθαριότητας και παρέπεμψε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 

Το σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας έχει ως ακολούθως: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  

Κεφάλαιο Α΄- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ 
•  Άρθρο 1 -   Αντικείμενο και στόχος του Κανονισμού 

•  Άρθρο 2 -   Αρμοδιότητα εφαρμογής 

•  Άρθρο 3 -   Προσδιορισμός και ταξινόμηση απορριμμάτων 
Κεφάλαιο Β΄- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

•  Άρθρο 4 -   Υποχρεώσεις του Δήμου 
•  Άρθρο 5 -   Εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις του Δήμου  

Κεφάλαιο Γ΄- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ  
•  Άρθρο  6 –  Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης διατάξεων 

•  Άρθρο  7 –  Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

•  Άρθρο  8 –  Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
•  Άρθρο  9 –  Υποχρεώσεις υπευθύνων ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

•  Άρθρο 10 –  Υποχρεώσεις υπευθύνων ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
εφάλαιο Δ΄- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

•  Άρθρο 11 –   Υποχρεώσεις πεζών  

•  Άρθρο 12 -    Υγρά απόβλητα  
•  Άρθρο 13 –   Υποχρεώσεις  υπευθύνων καταστημάτων και περιπτέρων 

•  Άρθρο 14 –   Καθαριότητα δημοτικών χώρων που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις                            
•  Άρθρο 15 –   Καθαριότητα εμπορικών  & λαϊκών αγορών 

•  Άρθρο 16 –  Υπαίθρια αποθήκευση υλικών  
•  Άρθρο 17 –   Καθαριότητα κοινόχρηστων ιδιωτικών χώρων  

•  Άρθρο 18 –   Καθαριότητα οικοπέδων  

•  Άρθρο 19 –   Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων  
•  Άρθρο 20 –   Εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ.  

•  Άρθρο 21 –  Απορρίμματα Οικοδομικών  εργασιών  
•  Άρθρο 22 –  Ηχορύπανση 

•  Άρθρο 23 –  Κατοικίδια Ζώα  

•  Άρθρο 24 –  Γενικές απαγορεύσεις  
•  Άρθρο 25 –  Καταπολέμηση παρασίτων  

•  Άρθρο 26 –  Διαφημίσεις   
•  Άρθρο 27 –  Ενστάσεις                                                                                                            

•  Άρθρο 28 –    Άρθρα που προβλέπουν πρόστιμα                                                                                                                                                                                                             

•  Άρθρο 29  –  Τέλη καθαριότητας                                                                                               

•  Άρθρο 30  –  Κυρώσεις      

            •  Άρθρο 31  Ισχύς Κανονισμού                                                                           
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      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

«Άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N.3463/2006), όπως συμπληρώθηκε με το 

άρθρο 11 παρ.2 του Ν.4674/2020» 

 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται από την 
κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών, την καταστροφή του φυσικού κάλους, την αλόγιστη και 

ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον μετά την χρήση τους.  

Η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των 

τοπικών υποθέσεων, επιδιώκει, μέσω των προσφερόμενων στον τομέα καθαριότητας και προστασίας του 

περιβάλλοντος και της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού:  

 την καθαριότητα της πόλης.  

 την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

 τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.  

 την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.  

 την αναβάθμιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους. 

 την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εμπορικών περιοχών.  

 την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων με μεθόδους που δεν 

επιβαρύνουν το περιβάλλον. Τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα.  

 την ενίσχυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.  

 τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

 την ενεργό συμμετοχή των δημοτών.  

 

ΑΡΧΕΣ  

Ο κανονισμός και η πολιτική συνεργασίας του Δήμου με τους δημότες, τους κατοίκους και τους εν γένει 

χρήστες των υπηρεσιών Καθαριότητας, διέπεται από τις εξής βασικές αρχές:  

 Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό, που χρήζει συνεχούς φροντίδας και 

προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.  

 Η ποιότητα ζωής, η δημόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων της πόλης, η 

προστασία των πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν δικαίωμα των 
πολιτών και υποχρέωση της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 Η κάθε είδους ρύπανση της ατμόσφαιρας αποτελεί παράγοντα που απειλεί τη δημόσια υγεία, 

υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, τη διατήρηση των μνημείων και του φυσικού κάλους.  

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

 Η πρόληψη και η μείωση παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση). Καθώς και η μείωση της 

περιεκτικότητας σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση), μπορούν να συμβάλλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών δημόσιας υγιεινής.  

 Η αξιοποίηση (με την προώθηση της ανακύκλωσης και σε ειδικές περιπτώσεις ανάκτησης 

ενέργειας ή εδαφοβελτιωτικού) των υλικών από τα απόβλητα, περιορίζει την σπατάλη ενεργειακών 

πόρων.  

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

 Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές. Οι πολίτες και οι κάθε είδους χρήστες των 

υπηρεσιών συμμετέχουν, με αντικείμενα κριτήρια, ανάλογα με τις δυνάμεις τους και την συμβολή 
τους, στη διαμόρφωση του αντικειμένου της Καθαριότητας.  

 Οι παραγωγοί των προϊόντων καθώς και οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες και οι έμποροι, 

πρέπει να λαμβάνουν μέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την παραγωγή, χρήση και διάθεση 
συσκευασιών προσφορών για ανάκτηση η επαναχρησιμοποίηση.  

 Η ενεργός συμμετοχή των δημοτών, κατοίκων και επισκεπτών της πόλης στα προγράμματα 

ανακύκλωσης και εθελοντισμού και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.  

 Ο ρυπαίνων τιμωρείται με διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.  
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ΣΤΟΧΟΙ  

Στόχοι και επιδίωξη του παρόντος Κανονισμού είναι:  

 H μεγιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ώστε να μειωθεί κατά το 
δυνατόν η σπατάλη φυσικών πόρων, να επιτευχθεί μείωση του κόστους διαχείρισης και αύξηση της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος συλλογής, αποκομιδής και μεταφοράς αυτών.  

 Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερομένων υπηρεσιών στους δημότες, 
κατοίκους, επισκέπτες της πόλης και τους επαγγελματίες που  

δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του Δήμου και η αναβάθμιση των εργασιακών 

συνθηκών των εργαζομένων.  

 

Ειδικότερα:  

Mε την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την ανανέωση των κάθε είδους μέσων και την ενίσχυση του 

εξοπλισμού, την καθιέρωση τακτικής επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών και την εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται:  

 H διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας της πόλης.  

 Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών επιπτώσεων από την 

κάθε είδους ρύπανση.  

 Η προστασία της δημόσιας υγείας και των συνθηκών υγιεινής καθώς και η διασφάλιση της 
προστασίας πολιτών και εργαζομένων από την ανάμειξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα 

απόβλητα, από την έκθεση απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, τη διασπορά και διάχυσή 
τους στο περιβάλλον.  

 Ο περιορισμός της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των υλικών, που μπορούν να 

ανακυκλωθούν.  

 Η μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών, με τον περιορισμό των δαπανών 
αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, ειδικών απορριμμάτων και άλλων κατηγοριών αποβλήτων, τα 

οποία δεν εντάσσονται στα «οικιακά» απορρίμματα και δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του 

Δήμου.  

 Η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών με την παροχή κινήτρων, την 
ενημέρωση και την κατάρτιση.  

 Η παροχή στοιχείων στην Διοίκηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθολογική κατανομή των 

οικονομικών βαρών με αντικειμενικά κριτήρια.  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται με 

τη συνεχή συνεργασία των πολιτών, των κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις 

και δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων. 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο και στόχος του Κανονισμού 

Ο κανονισμός αυτός έχει ως αντικείμενο και στόχο: 

1. Την τήρηση της καθαριότητας στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού και τη διασφάλιση της δημόσιας 

υγείας. 

2. Τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, 
ανακύκλωση, διάθεση). 

3. Τη γνωστοποίηση των σχετικών δημοτικών διατάξεων για τη συμμόρφωση προς αυτές. 

 

Άρθρο 2 
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Αρμοδιότητες Εφαρμογής 

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού αυτού ανήκει στη Δημοτική Αρχή 

(Υπηρεσία Καθαριότητας), την οποία οι φορείς και οι κάτοικοι του Δήμου οφείλουν να συνδράμουν για την 

όσο το δυνατόν καλύτερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση της αποστολής της.  

   

Άρθρο 3 

Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων 

Ως απορρίμματα – στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, κυρίως στερεάς μορφής, που 

προέρχονται από ανθρώπινες ή φυσικές δραστηριότητες και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, 

παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικά αστικού περιβάλλοντος, που είναι εγκαταλειμμένα ή πρόκειται να 

εγκαταλειφθούν.  

Τα απορρίμματα αυτά διακρίνονται σε: 

1.Αστικά, 

2.Ειδικά και 

3.Τοξικά-Βλαβερά. 

 Αναλυτικότερα:  

1. Τα Αστικά περιλαμβάνουν: 

α) Εσωτερικά απορρίμματα – (Οικιακά απορρίμματα, ογκώδη – παλιά έπιπλα, οικιακές συσκευές, στρώματα 

και μη), που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και 

επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από χώρους στους 

οποίους εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες. 

β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης,  που υπάρχουν σε δρόμους, πεζοδρόμια, 

οικόπεδα, κοινόχρηστους χώρους γενικά κλπ. 

γ) Υπόλοιπα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα κλπ.) 

δ)Επικίνδυνα απορρίμματα (μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες, λάμπες φωτισμού  κλπ.) 

  

2. Τα Ειδικά περιλαμβάνουν:  

α) Υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων 

και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλα, χαρτιά, πλαστικά κλπ.) τα οποία λόγω όγκου, 

ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής    επεξεργασίας δεν προσομοιάζουν προς τα 

αστικά. 

β) Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικά, εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες 

χειρουργείου και τοκετών, από παθολογοανατομικά – μικροβιολογικά – αιματολογικά εργαστήρια, από 

τμήματα λοιμωδών νόσων κλπ. τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά για καύση σε ειδικούς κλιβάνους. 

γ)    Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες. 

δ)    Απόβλητα που δεν μπορούν να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους. 

 ε)  Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη  και μηχανήματα γενικά καθώς και μέρη αυτών, άχρηστα ή 

εγκαταλειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις. 
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 3.  Τοξικά – Επιβλαβή απορρίμματα θεωρούνται: 

Όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, 

εκρηκτικά, ραδιενεργά, προϊόντα εκκένωσης βόθρων κλπ.) των οποίων η συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά 

και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διαφορετικά  από τα συνηθισμένα.  

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις του Δήμου  

Με βάση τον κανονισμό αυτό οι υποχρεώσεις του Δήμου είναι:  

1) Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών εσωτερικών αστικών απορριμμάτων 

που ειδικότερα   περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.1 εδαφ.α΄ του κανονισμού.  

Η αποκομιδή γίνεται τουλάχιστον (3) τρείς φορές την εβδομάδα και πάντοτε βάσει προγράμματος που 

καταρτίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος σε συνεργασία με το αρμόδιο γραφείο του Δήμου και τη συμμετοχή 

εκπροσώπων των εργαζομένων. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στη 

χωματερή ή όπου αλλού έχει καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2) Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των εσωτερικών ογκωδών αστικών απορριμμάτων, όπως αυτά 

ειδικότερα περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.1 εδαφ.α΄ του κανονισμού (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές 

συσκευές, στρώματα κλπ.), γίνεται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου μετά από συνεννόηση με την 

Υπηρεσία. Τονίζεται ότι για να είναι δυνατή η αποκομιδή θα πρέπει τα απορρίμματα αυτά να τοποθετούνται 

σε μέρη όπου δεν υπάρχουν σταθμευμένα οχήματα ή άλλα εμπόδια και οπωσδήποτε μία ημέρα πριν από 

την ημέρα που έχει καθοριστεί με την απόφαση του Αντιδημάρχου, ώστε να παραμείνουν το μικρότερο 

δυνατό χρονικό διάστημα στο πεζοδρόμιο, όχι μόνο για να μη σχηματίζονται εστίες μολύνσεων και να 

αποφεύγονται κίνδυνοι πυρκαγιάς αλλά και για αισθητικούς λόγους.  

3) Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των κηπουρικών απορριμμάτων   (φύλλα – κουρέματα γκαζόν). 

4) Η καθαριότητα όλων των δημοσίων κοινοχρήστων χώρων καθώς και οι εργασίες περισυλλογής, 

απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που βρίσκονται στις οδούς, τις πλατείες, τους κοινόχρηστους 

γενικά χώρους και τις εκτάσεις.  

Για τη διατήρηση της καθαριότητας σε εξωτερικούς χώρους (πλατείες κλπ.) ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να 

τοποθετεί επαρκή αριθμό δοχείων απορριμμάτων ή ειδικών κάδων σε κατάλληλες αποστάσεις και να τα 

αδειάζει σε τακτά διαστήματα και οπωσδήποτε πριν γεμίσουν ασφυκτικά.   

5) Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών (σίδηρος – γυαλί – αλουμίνιο – χαρτί – 

πλαστικές και χάρτινες συσκευασίες). Τα υλικά αυτά τοποθετούνται σε ειδικούς μπλέ κάδους ή σε σάκους 

χρώματος κίτρινο με την ένδειξη  «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ» τους οποίους 

μπορείτε να παραλάβετε από το  Πρώην Δημαρχείο Ψυχικού  / Δημοτικά Ιατρεία – Στρατηγού 

Καλλάρη 13 και  θα  καθορίζονται τα σημεία με αποφάσεις της Υπηρεσίας. 

6) Η συνεπής αποκομιδή των διαχωρισμένων υλικών πριν την υπερχείλιση των αντίστοιχων κάδων και η 

αποτροπή κάθε κλοπής υλικών από την ανακύκλωση.  

7) Η διανομή των οικονομικών ωφελημάτων από την επιτυχή λειτουργία τού προγράμματος της 

ανακύκλωσης (μείωση τελών, διανομή κάδων κομποστοποίησης κλπ.) 

8) Η συχνή έκδοση ανακοινώσεων για την ενημέρωση των κατοίκων για τα εφαρμοζόμενα προγράμματα, 

τα δρομολόγια αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων και τις τυχόν επερχόμενες αλλαγές, τα 
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προγράμματα και δρομολόγια μηχανικών σαρώθρων καθώς και τις ώρες και ημέρες για τα τυχόν 

προγραμματισμένα πλυσίματα των δρόμων και κοινοχρήστων χώρων. 

9)Η έντυπη γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 79 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

10)Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα του Δήμου, όταν 

 αυτό απαιτείται συνεπεία καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων κλπ. 

11) Η σταθερή εποπτεία από τα εντεταλμένα όργανα τού Δήμου για την τήρηση και πιστή εφαρμογή τού 

Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας τού Περιβάλλοντος, τηρώντας αρχείο αναφορών και συμβάντων 

ανήκει στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας. 

12) Η προμήθεια και η τοποθέτηση των τροχήλατων κάδων αποκομιδής και ανακύκλωσης. Οι κάδοι 

απορριμμάτων, ανακύκλωσης, μηχανικοί συμπιεστές απορριμμάτων και κάθε άλλο μέσο προσωρινής 

αποθήκευσης απορριμμάτων, τοποθετούνται σε θέσεις που εξυπηρετούν την χρήση, και πληρούν τις 

προϋποθέσεις ασφαλείας. Προβλέπονται συγκεκριμένα σημεία εναπόθισης για τις μπαταρίες, τις λάμπες 

φωτισμού, τα κινητά. Επίσης έχουν δημιουργηθεί ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών. 

13) Η διατήρηση των κάδων οικιακών απορριμμάτων ( 660lt-1100lt) καθαρών και χωρίς υπόλοιπα 

απορριμμάτων είναι υποχρέωση τού Δήμου. 

14) Η ειδοποίηση των καθ’ ύλη αρμοδίων υπηρεσιών διαχειρίσεως ειδικών αποβλήτων για την περισυλλογή 

των απορριμμάτων τού άρθρου 3 παρ. 3. 

15) Η ενημέρωση και η μέριμνα για να υλοποιούνται εγκαίρως η συντήρηση και ο καθαρισμός του 

αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου όμβριων από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΕΥΔΑΠ κλπ). 

16) Ιδιαίτερη ευθύνη έχει ο Δήμος για τη συλλογή και αποκομιδή πευκοβελόνων, ξερών κλαδιών κλπ. από 

τα άλση και τους κοινόχρηστους χώρους, που είναι δυνατόν να αποτελέσουν εστίες πυρκαγιών. Για τη μη 

συμμόρφωση στην ανωτέρω διάταξη υπάρχουν από το νόμο απορρέουσες ευθύνες.  

17) Η εντομοκτονία και μυοκτονία σε φρεάτια ομβρίων. 

18) Η αστυνόμευση των προβλέψεων τού παρόντος κανονισμού η επιβολή και η είσπραξη προστίμων 

στους παραβάτες του παρόντος κανονισμού, όπως αυτό θα προβλέπεται από την εκάστοτε τιμολόγηση της 

υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου εποπτευόμενης από τον/την Αντιδήμαρχο Καθαριότητας.   

 

Άρθρο 5 

Εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις του Δήμου  

Ο Δήμος δεν υποχρεούται γενικά: 

1. Στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.3 και 

όσων χαρακτηρίζονται τοξικά  – βλαβερά ή διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις, όπως είναι τα 

ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες, κλπ. 

2. Στην απομάκρυνση των οικοδομικών υλικών που προέρχονται από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες 

(άρθρο 3 παρ. 2.δ).  

3. Στη συντήρηση και καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου όμβριων.  

4. Σε καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.  

ΑΔΑ: ΨΖΤΒΩΗ8-ΙΡΟ



 

5. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψεις εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής 

λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ-ΣΜΑ κ.τ.λ), ο Δήμος, με σύγχρονη ενημέρωση των 

δημοτών μπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να διακόπτει τα προγράμματα αποκομιδής, μέχρις 

ότου αρθούν τα έκτακτα μέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης απόρριψης αυτών. 

6. Στην καθαριότητα των δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών χώρων που χρησιμοποιούνται από διάφορους 

φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Η ευθύνη ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να 

διατηρούν τους χώρους που διατίθενται καθαρούς κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους 

αποδίδουν στην κοινή χρήση, μετά το πέρας των εκδηλώσεων στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Σε 

περίπτωση αδυναμίας τήρησης της υποχρέωσης αυτής οι υπεύθυνοι πρέπει να συσκευάζουν κατάλληλα τα 

απορρίμματα και να τα τοποθετούν σε σημεία που θα τους υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας 

του Δήμου.  

7.  Να παρέχει τις υπηρεσίες του σε μη νόμιμες χρήσεις γης. 

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

Άρθρο 6 

Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης διατάξεων 

Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις 

εξής έννοιες: 

α) Κατοικίες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι στους οποίους κατοικούν άτομα ή οικογένειες και των οποίων 

υπεύθυνοι θεωρούνται οι ιδιοκτήτες τους ή ενοικιαστής και για τους κοινόχρηστους χώρους των 

πολυκατοικιών ο διαχειριστής. 

β) Καταστήματα θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι στους οποίους λειτουργούν νόμιμα κάθε φύσεως 

εμπορικές ή άλλες επιχειρήσεις. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του κανονισμού είναι τα πρόσωπα ή το 

πρόσωπο στο όνομα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που 

χαρακτηρίζονται ως καταστήματα. 

γ) Οικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή 

νομέας αυτού. 

Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα οικιακά εσωτερικά μη ογκώδη απορρίμματα 

1) Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, που ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού 

αυτού, υποχρεούνται να γνωρίζουν τον κανονισμό και το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο 

Δήμος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους, να συσκευάζουν τα απορρίμματα αυτά σε πλαστικούς 

ανθεκτικούς σάκους τους οποίους έγκαιρα και πριν από τη διέλευση του απορριμματοφόρου οχήματος να 

τοποθετούν μέσα στον κάδο υποδοχής σάκων απορριμμάτων. 

Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη των σάκων απορριμμάτων στα πεζοδρόμια, σε ξένες 

ιδιοκτησίες ή αλλού. 

2)Οι κάτοικοι δεν πρέπει να μετακινούν τους κάδους υποδοχής από τις  θέσεις που έχουν καθοριστεί από το 

Δήμο. 

3)Οι κάτοικοι οφείλουν να τηρούν το πρόγραμμα της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών, να 

διαχωρίζουν τα υλικά καταλλήλως και να μην αναμειγνύουν ανόμοια υλικά ή απορρίμματα.  
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4) Οι κάτοικοι οφείλουν να διατηρούν το πεζοδρόμιο έμπροσθεν τις ιδιοκτησίας τους καθαρό. 

5) Οι κάτοικοι οφείλουν να τοποθετούν έμπροσθεν της κατοικίας τους ή της πολυκατοικίας τους δικό τους 

κάδο (πρόπερ) αναλόγου μεγέθους. 

Στους μη συμμορφούμενους με τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλονται πρόστιμα ως κατωτέρω τα οποία 

σαφώς θα περιγράφονται στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου. 

 

Άρθρο 8 

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη και  

εξωτερικά αστικά απορρίμματα 

 

1) Τα ογκώδη απορρίμματα δεν εγκαταλείπονται ατάκτως από τους κατοίκους αλλά παραλαμβάνονται από 
τον Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας - ειδοποίησης στην Υπηρεσία Καθαριότητας (τηλ. 213 

2014500-3) (info@0177.syzefxis.gov.gr).  
Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:  

Να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα (παλιές οικιακές συσκευές, έπιπλα κ.λ.π.) στο πεζοδρόμιο από πριν, 

αλλά μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και να τα τοποθετούν 
έμπροσθεν της ιδιοκτησίας τους σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Σε 

αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα επιβάλλεται σχετικό πρόστιμο.  
Για τα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, 

ξυλοκιβώτια κλπ) από τα καταστήματα, γραφεία κλπ., υποχρεούνται οι υπεύθυνοι να έχουν ελαχιστοποιήσει 

προηγουμένως τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως κ.λ.π. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη 
αυτή ο Δήμος επιβάλει πρόστιμο.  

2) Για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών :  

 Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ. συσκευάζονται σε 
ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση 

απορριμμάτων που δεν είναι τοποθετημένα σε σάκους επί του πεζοδρομίου ασυσκεύαστα 
(χύμα) επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο. 

 Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κλπ συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα 

με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη και ασφαλή φόρτωσή τους.  

 Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους 

υπεύθυνους με δικά τους μέσα.  
Στους μη συμμορφούμενους με τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλονται πρόστιμα τα οποία περιγράφονται 

σαφώς στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου ως κατωτέρω. 
 

Άρθρο 9 

 Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων 

1) Τα ειδικά απορρίμματα που προέρχονται από βιομηχανικές βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, όπως 

καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2.α,β (προϊόντα και υλικά προερχόμενα από δραστηριότητα βιομηχανιών,   

βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κλπ και νοσοκομείων, θεραπευτηρίων κλπ) του παρόντος 

Κανονισμού, περισυλλέγονται από τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο των εκτελούμενων εργασιών και 

μεταφέρονται στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών ή στις χωματερές, όπως αυτά κάθε φορά θα 

καθορίζονται μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και βάση ειδικού προγράμματος 

που θα καταρτίζεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας.  

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 να ενημερώσει εγγράφως τους υπεύθυνους. 

Μετά την έγγραφη αυτή ειδοποίηση και μόνο οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, 
συνεργείων κλπ. υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται 
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μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην 

τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο.  
3) Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων και για την αποφυγή μολύνσεων κάθε είδους, οι 

υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι :  

 Για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεσή τους στους ειδικούς κάδους ή 
αυτοσυμπιεζόμενες κλειστές πρέσες.  

 Για τον διαχωρισμό των μολυσματικών απορριμμάτων από τα μη. Τα μολυσματικά 

τοποθετούνται σε ειδικούς χρωματιστούς πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους και 
παραλαμβάνονται προς αποτέφρωση από ειδικό όχημα του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. 

 Απαγορεύεται αυστηρά η ανάμειξη των μολυσματικών και μη μολυσματικών 

απορριμμάτων. Σε περίπτωση που γίνεται ανάμειξη των μολυσματικών με τα μη 

μολυσματικά απορρίμματα, ο Δήμος δεν τα παραλαμβάνει και δεν τα μεταφέρει αλλά τους 
επιβάλλει ανάλογα πρόστιμα.  

4) Η ανάμιξη ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων με οικιακά, επισύρει πρόστιμο από 300 € έως 500 € σε 

Νοσοκομεία, άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες.    

5) Για τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2 εδάφ. δ΄ του παρόντος κανονισμού (προϊόντα 
και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες), υπεύθυνοι για την 

μεταφορά τους στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών ή τις χωματερές είναι ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος 
των εκτελούμενων εργασιών. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να τοποθετούν τα υλικά αυτά σε ειδικούς κάδους 

(κοντέινερς), ή σάκους οικοδομικού υλικού. Σε περίπτωση που τα υλικά αυτά παραμείνουν επί του 

πεζοδρομίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ημερών εκτός του ειδικού κάδου, θεωρούνται ότι 
καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή του ειδικού τέλους που 

προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επί πλέον επιβάλλεται προς αυτούς 
πρόστιμο. 

6) Στην περίπτωση που τα ανωτέρω αναφερόμενα υλικά απορρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους, όπως ξένα 
οικόπεδα, χείμαρρους, πάρκα, άλση, πλατείες, κοινόχρηστους γενικά χώρους, δάση κλπ. γίνονται σοβαρές 

εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον, γι΄ αυτό και απαγορεύονται. Στους 

παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 119 του Ν. 
1892/90 και τις άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις, επιβάλλεται στους υπευθύνους πρόστιμο. 

7) Για την οποιαδήποτε ρύπανση με αφισοκόλληση και ρίψη φεϊγ-βολάν και λοιπού έντυπου υλικού  
επιβάλλεται πρόστιμο.  

8) Στους μη συμμορφούμενους με τις ανωτέρω διατάξεις  θα επιβάλλονται πρόστιμα ως κατωτέρω από την 

Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.  

 

 

Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και τοξικών απορριμμάτων  

που δεν μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου 

  

Τα απορρίμματα (τοξικά ή βλαβερά) που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.3 του παρόντος κανονισμού 

συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους όπως αυτοί 

προσδιορίζονται στο άρθρο 6, οι οποίοι υποχρεούνται ως την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν 

συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων ή των κατοικιών τους και να μη τα εναποθέτουν στο 

πεζοδρόμιο ή αλλού. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση τους πουθενά εντός του προαστίου. 

Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Άρθρο 11 
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 Υποχρεώσεις πεζών 

Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους καθ΄ οδών άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών 

μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης, δεν επιτρέπεται. 

Το ίδιο ισχύει και για τους κοινόχρηστους και ελεύθερους γενικά χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, 

αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.) από περιπατητές, θαμώνες κλπ. Τα προαναφερόμενα αντικείμενα 

επιβάλλεται να ρίχνονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. 

Στους παραβάτες του άρθρου αυτού το πρόστιμο θα καθορίζεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του 

Δήμου. 

Άρθρο 12 

Υγρά απόβλητα 

1) Δεν επιτρέπεται η ρίψη ακάθαρτων νερών ή άλλων υγρών αποβλήτων στα πεζοδρόμια, στους δρόμους ή 

σε κοινόχρηστους χώρους. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο από την Υπηρεσία Καθαριότητας του 

Δήμου.  

2) Απαγορεύεται η απόρριψη νερών πισίνας είτε στο ρείθρο της οδού είτε σε φρεάτιο υδροσυλλογής 

όμβριων. Η απόρριψη νερών από εκκένωση πισίνας πρέπει να γίνεται μόνο μέσω του δικτύου αποχέτευσης 

ακαθάρτων ώστε να μην προκαλούνται τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα (Κανονισμός Αποχέτευσης της 

ΕΥΔΑΠ, Υπουργική απόφαση με αριθμ. Δ16γ/010/178/Γ/21-4-2009 άρθ.4 παρ.9 – ΦΕΚ 846 Β΄/6-5-2009). 

3) Απαγορεύεται η σύνδεση αποχετεύσεων ή άλλων ακαθάρτων λημμάτων με το δίκτυο των όμβριων και 

αντιστρόφως. Η Δημοτική αρχή έχει την υποχρέωση τήρησης των σχετικών διατάξεων, με τις 

προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. 

Άρθρο 13 

Υποχρεώσεις υπευθύνων καταστημάτων και περιπτέρων & συνεργείων 

  

1) Οι υπεύθυνοι καταστημάτων και περιπτέρων οφείλουν να τοποθετούν σε κατάλληλα σημεία του 

καταστήματός τους δοχεία απορριμμάτων και να διατηρούν καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο. Τα 

απορρίμματά τους που υπόκεινται σε χημικές αλλοιώσεις οφείλουν να διατηρούνται σε κατάλληλες 

σακούλες, και να μην εκτίθενται δημοσίως παρά μόνον το πολύ 1 ώρα προ της προγραμματισμένης 

αποκομιδής τους. 

2) Τα υλικά συσκευασίας που προέρχονται από τις δραστηριότητές τους οφείλουν να τα συμπιέζουν και να 

τα τοποθετούν στους ειδικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης. 

3) Η καθαριότητα των κάδων απορριμμάτων είναι υποχρέωση των επιχειρήσεων που τους χρησιμοποιούν. 

4) Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση στα πεζοδρόμια ή καταστρώματα δρόμων αντικειμένων σχετικά με το 

εμπόριό τους ή τις εργασίες τους.  

5) Στους μη συμμορφούμενους με τις ανωτέρω διατάξεις θα επιβάλλονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας 

του Δήμου πρόστιμα. (ιδε παραρτήματα προστίμων).  

 

Άρθρο 14 

Καθαριότητα δημοτικών χώρων που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις  
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Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν κατόπιν ειδικής αδείας του Δήμου δημοτικούς και 

κοινόχρηστους γενικά χώρους (καφενεία, ζαχαροπλαστεία, καφετέριες, εστιατόρια, είδη τροφίμων και 

συναφή) οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους αυτούς καθαρούς με ίδια μέσα και με την 

τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων, ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισμού τους από συνεργεία του Δήμου. 

Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου ύψους 100 € και σε 

περίπτωση επανάληψης 200€. 

Άρθρο 15 

Καθαριότητα εμπορικών & Λαϊκών αγορών (Γενικών Λαϊκών & Βιοκαλλιεργητών)  

1) Oι λιανοπωλητές και οι έμποροι των εμπορικών αγορών που λειτουργούν στην περιφέρεια του 
Δήμου καθώς επίσης οι πλανόδιοι πωλητές κλπ. οφείλουν να διατηρούν καθαρό πάντοτε το χώρο 

γύρω τους και να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους τους οποίους θα 
μεταφέρουν σε ειδική θέση που τους έχει υποδειχθεί από το Δήμο ή σε ειδικούς κάδους υποδοχείς 

που ο Δήμος έχει εγκαταστήσει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλεται πρόστιμο από την 

Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου 50 €. 
2) Οι αδειούχοι πωλητές στις λαϊκές αγορές οφείλουν: 1. Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των 

χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.  

2.  Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους εκτός των ορίων της έκτασης που  

τους αναλογεί σύμφωνα με την άδειά τους,    3. Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να μη 

ρυπαίνουν με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων εκτός κάδων ή σάκων.   

3)    Μετά τη λήξη του ωραρίου να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης και να διευκολύνουν την  
πηρεσία Καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.     

4) Μέχρι την ολοκλήρωση του καθορισμού των χώρων της λαϊκής Αγοράς απαγορεύεται η διέλευση των 
οχημάτων για λόγους ασφαλείας των εργαζομένων.                    

5) Σε  περίπτωση αδιαφορίας παρά τις συστάσεις, ο δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου 

καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους και επιβάλλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή 
διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά, ο Δήμος ζητά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας για 

ορισμένο χρονικό διάστημα ή και οριστικά. 

 

Ειδική Διάταξη:     

Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α. από οιαδήποτε αιτία που υπερβαίνει τις 24 ώρες και 

καθιστά αδύνατη την τελική διάθεση των απορριμμάτων, ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα – μετά από 

12ωρη προειδοποίηση -  να αναστείλει τη διενέργεια της Λαϊκής Αγοράς.                                                                                                

 

Άρθρο 16 

 Υπαίθρια αποθήκευση υλικών  

Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και συσσώρευση υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κλπ. 

μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση στο περιβάλλον από το διασκορπισμό τους. Σε χορηγούμενη από το 

Δήμο άδεια κατάληψης πεζοδρομίου ή κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή 

συσσώρευση των προαναφερομένων υλικών, θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία 

προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, πλαστικά φύλλα κλπ.) που πρέπει να πάρει ο ενδιαφερόμενος 

ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος διασκορπισμού τους και ανάφλεξης. 

Αν από την πλημμελή εφαρμογή των προαναφερόμενων προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση ή 

καταστροφή των κοινόχρηστων χώρων και του περιβάλλοντος γενικότερα, ο Δήμος, πέρα από τις κυρώσεις 

που προβλέπει η νομοθεσία, θα  επιβάλλεται  στους υπεύθυνους πρόστιμο από την Υπηρεσία Καθαριότητας 

του Δήμου. 

Άρθρο 17 

ΑΔΑ: ΨΖΤΒΩΗ8-ΙΡΟ



 

Καθαριότητα κοινόχρηστων ιδιωτικών χώρων 

Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, καταστημάτων και επιχειρήσεων, στεγασμένοι και μη, πρέπει να 

διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων που προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος 

κανονισμού και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμα και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Ιδιαίτερη 

μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τη συλλογή και αποκομιδή πευκοβελόνων και ξερών κλαδιών κλπ. που 

είναι δυνατόν να αποτελέσουν εστίες πυρκαγιών ή ατυχημάτων. Για τη μη συμμόρφωση στην ανωτέρω 

διάταξη υπάρχουν από το νόμο απορρέουσες ποινικές ευθύνες. Στους παραβάτες της παραγράφου αυτής 

θα επιβάλλεται πρόστιμο από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.  

  

Άρθρο 18 

Καθαριότητα οικοπέδων 

Οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς οικοπέδων – λαμβανομένων υπ΄ όψιν και των κινδύνων πυρκαγιάς ιδίως τους 

θερινούς μήνες – οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα καθώς και τα πεζοδρόμιά 

τους, ακόμα και αν τα απορρίμματα αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα 

περιφράσσουν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και να προβαίνουν 

σε περιοδική καθαριότητά τους και αποψίλωση των εντός αυτών φυόμενων χόρτων και συναφών φυτών 

άνευ ειδοποιήσεως. 

Αν διαπιστωθεί από τον Δήμο ότι την 15 Ιουνίου κάθε έτους το οικόπεδό τους αποτελεί πιθανή εστία 

πυρκαγιάς ή μολύνσεων, ο Δήμος δικαιούται να παρέμβει καθαρίζοντας και περιφράσσοντας το οικόπεδο, 

καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη στους υπευθύνους, και επιπρόσθετα θα επιβάλλεται πρόστιμο από την 

Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. 

 

Άρθρο 19 

Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων 

Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου, πρέπει να έχουν το φορτίο τους 

απόλυτα καλυμμένο με μουσαμά. Τα απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά τη 

φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. Σε 

περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα θα διεξάγεται από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα θα 

καταλογίζονται στους υπευθύνους, στους οποίους παράλληλα θα επιβάλλεται και πρόστιμο από την 

Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.  

  

Άρθρο 20 

Εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ. 

Όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2 εδαφ. στ του παρόντος κανονισμού, 

μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες τους στους ειδικούς χώρους για διάλυση. Σε αντίθετη 

περίπτωση η στάθμευσή τους, μακροχρόνια ή μη, θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, εφαρμόζονται 

οι διατάξεις του άρθρου ε του Ν.1080/80 ενώ παράλληλα επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 8 

του Κανονισμού Καθαριότητας, περί εγκαταλείψεως ογκωδών σε κοινόχρηστο χώρο.   

 

Άρθρο 20 A 

ΑΔΑ: ΨΖΤΒΩΗ8-ΙΡΟ



 

Απαγόρευση στάθμευσης εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων επαγγελματιών. 

Απαγορεύεται η εγκατάλειψη ή μακράς διάρκειας στάθμευση αυτοκινήτων σε επαγγελματίες που 

δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου (περίπτερα, μίνι μάρκετ, ανθοπωλεία και λοιπά καταστήματα) 

 

Άρθρο 21 

Απορρίμματα Οικοδομικών  εργασιών  

Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο, τους χώρους εργασιών 

και γενικά τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν κάθε φορά την καθαριότητα. Για λόγους 

καθαριότητας, δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας, οι υπεύθυνοι εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην 

περιφέρεια του Δήμου οφείλουν να συμμορφώνονται με τον ισχύοντα κανονισμό εκτέλεσης οικοδομικών 

εργασιών και εργασιών κοινωφελών έργων, καθώς και με τον παρόντα Κανονισμό Καθαριότητας. Σε 

περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, εκτός των ευθυνών που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία, ο Δήμος θα 

επιβάλλει  τα πρόστιμα του άρθρου 9.  

Άρθρο 22 

Ηχορύπανση 

Ο Δήμος οφείλει να μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην ηχητική ρύπανση όπως:  

1)Την τήρηση τού ωραρίου κοινής ησυχίας.  

2)Απαγορεύεται η χρήση φυσητήρων που εκπέμπουν θόρυβο άνω των 65db (μετρούμενο σε απόσταση 

15μ από την πηγή).  

3) Την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων που θορυβούν καθ’ υπέρβαση τού νομίμως επιτρεπτού 

4) Την αντιμετώπιση των παραπόνων και του εν γένει σεβασμού της ησυχίας των κατοίκων καθ’ όλο το 

24ωρο, σε περιοχές με όχληση περιστασιακή ή μόνιμη (πέριξ καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  

και λοιπών χώρων συναθροίσεων). 

Άρθρο 23 

Κατοικίδια Ζώα 

Απαγορεύεται η κυκλοφορία κατοικίδιων ζώων στους δρόμους, πάρκα και γενικά κοινόχρηστους χώρους 

χωρίς τη συνοδεία και επιτήρηση του ιδιοκτήτη τους και κρατώντας τα με το σχετικό λουρί. 

Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων υποχρεούνται κυρίως:  

α) Να παίρνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να είναι αδύνατη η ελεύθερη έξοδος  από τις ιδιοκτησίες τους. 

β) Να δηλώνουν το κατοικίδιό τους στον φορέα που είναι αρμόδιος για την τήρηση σχετικών αρχείων και 

να μεριμνούν για την σήμανση και καταγραφή του ζώου μέσα στην προβλεπόμενη  προθεσμία από την 

γέννησή του. 

γ) Να μεριμνούν για την ευζωία και την τακτική κτηνιατρική εξέταση του ζώου τους. 

δ) Να εφοδιάζονται με βιβλιάριο υγείας του ζώου. 

ε) Να μην εγκαταλείπουν τα ζώα τους. 

στ)Να διατηρούν απολύτως τον έλεγχο τού ζώου τους στους κοινοχρήστους χώρους και να μεριμνούν για 

τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τις ακαθαρσίες των ζώων τους. 

ΑΔΑ: ΨΖΤΒΩΗ8-ΙΡΟ



 

Για κάθε παραβίαση υποχρεώσεων εκ τού του Νόμου 4039/2012 που αφορά τα ζώα συντροφιάς, 

επιβάλλεται πρόστιμο. 

Η εφαρμογή των διατάξεων τού Ν. 4039/2012 είναι ευθύνη της ΕΛΑΣ και της εντεταλμένης Υπηρεσίας του 

Δήμου. 

Άρθρο 24 

Γενικές απαγορεύσεις 

1) Απαγορεύεται η ρύπανση από τους πολίτες των ιδιωτικών, Δημοτικών και Δημοσίων κτιρίων, 

περιφράξεων, δρόμων και πεζοδρομίων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η μη συμμόρφωση 

με τις ισχύουσες διατάξεις επισύρει τα εξής πρόστιμα και ποινές. 

2) Απαγορεύεται η στάθμευση των οχημάτων μπροστά στους κάδους απορριμμάτων, με αποτέλεσμα την 

παρεμπόδιση αποκομιδής και επισύρει σχετικό πρόστιμο ύψους. 

3) Απαγορεύεται η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών, αεροπανό και η αναγραφή 

συνθημάτων σε χώρους μη παραχωρημένους για αυτή την χρήση, και επιβάλλεται πρόστιμο. Πλαίσια και 

διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, που δεν 

καθορίσθηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 

του Ν.2946/2001 περί «υπαίθριας διαφήμισης», θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από τον 

Δήμο. Σε βάρος των διαφημιστών που τοποθέτησαν τα πλαίσια αυτά και τις διαφημίσεις και των 

διαφημιζομένων θα επιβάλλεται πρόστιμο.  

4) Η μερική ή ολική καταστροφή κάδων απορριμμάτων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης 

απαγορεύεται. Η παράβαση θα επισύρει πρόστιμο ανάλογα με το μέγεθος του κόστους αποκατάστασης της 

ζημιάς. 

5) Για οποιαδήποτε καταστροφή πρασίνου ή οργάνων παιδικών χαρών σε πλατείες, άλση καθώς και η 

καταστροφή οιασδήποτε εγκατάστασης ή κατασκευής σε Δημόσιο-Κοινόχρηστο χώρο, θα καταλογίζεται η 

δαπάνη αποκατάστασης, ανάλογα με τη ζημιά που έχει προκληθεί, προσαυξανόμενη με πρόστιμο κατά 

50%. Η ευθύνη της βεβαιώσεως των παραβάσεων βαρύνει την δημοτική αστυνομία ή την ΕΛ.ΑΣ. 

6) Απαγορεύεται η τοποθέτηση ογκωδών, φυτικών ή άλλων αντικειμένων, κατά τις ημέρες Παρασκευή 

(μετά το μεσημέρι), Σάββατο και Κυριακή. 

 

Άρθρο 25 

Καταπολέμηση παρασίτων 

Η καταπολέμηση των εντόμων και τρωκτικών που αναπτύσσονται  στους κοινοχρήστους αγωγούς-φρεάτια 

αποτελεί ευθύνη τού Δήμου, και οφείλει να διενεργεί απολύμανση σε τακτά διαστήματα με την κατάλληλη 

αξιοποίηση των διαθέσιμων για τον σκοπό αυτό πόρων. 

 

Άρθρο 26 

Διαφημίσεις  

Στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απαγορεύεται η 

τοποθέτηση κάθε είδους πινακίδων ή σημάτων (διαφημιστικών και ενδεικτικών), σε κοινόχρηστους ή 

ιδιωτικούς  χώρους όπως δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια, περιφράξεις, προσόψεις κτιρίων,  εντός κήπων ή 

οικοπέδων, επί των δένδρων κ.λ.π. 

ΑΔΑ: ΨΖΤΒΩΗ8-ΙΡΟ



 

Επιτρέπεται μόνο στους ειδικούς χώρους που ορίζει ο Δήμος και μόνο κατόπιν αδείας του. 

Εξαιρούνται οι ενδεικτικές πινακίδες δημοτικών καταστημάτων, σχολείων, πρεσβειών, ιδρυμάτων κ.λ.π. 

καθώς και οι προσωρινές πινακίδες αρχιτεκτόνων, κατασκευαστών κ. ά. Μέχρις αποπερατώσεως των έργων. 

Σε κάθε περίπτωση αφαιρούνται αμέσως από τα αρμόδια όργανα και για τους παραβάτες επιβάλλονται 

πρόστιμα. 

Άρθρο 27 

Ενστάσεις 

Σε περίπτωση επιβολής προστίμου κατά υπευθύνου, ο πολίτης έχει δικαίωμα να υποβάλει εντός 10 ημερών   

ένσταση στο Δήμο κατά της πράξης βεβαίωσης της παράβασης. 

 

Άρθρο 28 

Άρθρα που προβλέπουν πρόστιμο 

Τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό (άρθρο 7 παρ.5, 8 παρ.5, 9 παρ.5, 10, 13, 14, 

15, 17, 18, 11 παρ.1 και 2, 12 παρ.3, 16) βεβαιώνονται από τη ΕΛ.ΑΣ ή από τους εντενταλμένους 

Δημοτικούς Υπαλλήλους και επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η επιβολή προστίμων επιβάλλεται ως ύστατο μέτρο. Απαγορεύεται η επιλεκτική επιβολή ή διαγραφή 

προστίμων, με αδιαφανή ή μεροληπτικά κριτήρια. 

Επιβάλλεται να τηρείται από την Υπηρεσία Καθαριότητας αρχείο αναφορών και συμβάντων, όπου 

καταγράφεται κάθε αναφορά και το ιστορικό της διαχείρισης από τις υπηρεσίες. Από την πρώτη αναφορά 

μέχρι την επίλυση τού θέματος (ή την παραπομπή του σε ανώτερη διαδικασία) δεν επιτρέπεται να 

μεσολαβεί χρόνος άνω των 2 εβδομάδων.      

Άρθρο 29 

Τέλη Καθαριότητας  

Για την αντιμετώπιση των δαπανών καθαριότητας ο Δήμος επιβάλλει τέλη καθαριότητας σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις , άρθρο 4 του Ν. 1080/80. 

Άρθρο 30 

Κυρώσεις 

Κατά των παραβατών του παρόντος Κανονισμού επιβάλλονται πρόστιμα στους κύριους των ιδιοκτησιών 

που παρανομούν καθώς και στους προστιθέντες αυτών, όπως ορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος 

Κανονισμού Καθαριότητας, αφού συνταχθεί πράξη βεβαίωσης της παράβασης από το αρμόδιο όργανο.  

Σε περίπτωση μη πληρωμής επιβληθέντος προστίμου, ο Δήμος συντάσσει βεβαιωτικό κατάλογο τον οποίο 

αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να επιβληθεί της εισπράξεως. 

Πέραν του προστίμου οι παραβάτες διώκονται και βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας. 

 

Άρθρο 31 

Ισχύς Κανονισμού 

ΑΔΑ: ΨΖΤΒΩΗ8-ΙΡΟ



 

Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει 3 μήνες μετά την έγκρισή του από τις Αρμόδιες Αρχές. 

Κάθε προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με θέματα που περιλαμβάνονται στον 

παρόντα Κανονισμό, καταργείται. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ                                                               ΕΥΡΩ 

•Απορρίμματα χωρίς σάκους (εντός κάδου)          50,00 € 

•Σάκοι απορριμμάτων στους κάδους ανακύκλωσης        100,00 € 

•Τοποθέτηση σάκων απορριμμάτων στα δένδρα          100,00 € 

•Τοποθέτηση σάκων απορριμμάτων εκτός κάδων ανά σάκο              50,00 € 

•Χύμα  απορρίμματα μέσα σε κάδο                            50,00 € 

•Απόρριψη ανακυκλώσιμων στο ρέμα           200,00 € 

•Απόρριψη ανακυκλώσιμων σε κοινόχρηστους χώρους         200,00 € 

•Απόρριψη σκουπιδιών στο ρέμα            200,00 € 

•Απόρριψη απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους          200,00 € 

•Απόρριψη απορριμμάτων από πεζούς                                        50,00 € 

•Απόρριψη ακαθάρτων νερών ή άλλων υγρών αποβλήτων   100,00€ 

•Απόρριψη ανακυκλώσιμων στα πεζοδρόμια     100,00 € 

•Έλλειψη κάδου απορριμμάτων, ανεπαρκής ακατάλληλος    100,00 € 

•Έλλειψη κάδου σε καταστήματα παραγρ.4, άρθρο 13    200,00 € 

•Απορρίμματα σε ξένη ιδιοκτησία       100,00 € 

•Παρεμπόδιση αποκομιδής σκουπιδιών                                                     50,00 € 

•Εγκατάλειψη ογκωδών στο πεζοδρόμιο άνευ συνεννοήσεως,  

   ή νωρίτερα από μία μέρα πριν την καθορισμένη                 50,00 € 

•Απόρριψη ογκωδών σε ρέμα        200,00 € 

•Απόρριψη ογκωδών σε ξένη ιδιοκτησία, κοινόχρηστο χώρο  

   ή Δημοτικό χώρο                                                                                  200,00 € 

•Απόρριψη οικοδομικών υλικών σε κοινόχρηστους χώρους  

   ή Δημοτικούς χώρους                                                               100,00 € 

•Φύλλα κλπ. εκτός σάκων             50,00 € 

•Απόρριψη κλαδεμάτων σε κοινόχρηστους χώρους       200,00 € 

•Απόρριψη κλαδεμάτων στο ρέμα         200,00 € 

ΑΔΑ: ΨΖΤΒΩΗ8-ΙΡΟ



 

•Απόρριψη εξωτ. αστικών απορριμμάτων σε ξένη ιδιοκτησία     100,00 € 

•Απόρριψη από φορτηγά & άλλα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου    100,00 € 

•Ακάθαρτα πεζοδρόμια και περιβάλλον χώρος κατοικιών.       50,00 €      

•Ακάθαρτα οικόπεδα και εγκαταλελειμμένες κατοικίες                300,00 € 

• Χρήση μηχανημάτων κηπουρικής και με υπέρβαση στάθμης θορύβου 65db σε  

   απόσταση 15 μέτρων                                                200,00 € 

•Ακαθαρσίες σκύλων σε πεζοδρόμια, κοινόχρηστούς ή  Δημοτικούς χώρους           100,00 € 

•Εγκατάλειψη οχήματος, μηχανών, ποδηλάτων                         50,00 € 

 •Εγκατάλειψη – απόρριψη οικιακών υλικών στο ρέμα              200,00 € 

•Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου με οικιακά υλικά άνευ αδείας       100,00 € 

•Απόρριψη οικοδομικών υλικών σε ξένη ιδιοκτησία             100,00 € 

•Κατ΄επανάληψη απόρριψη οικοδομικών υλικών σε μη  

   επιτρεπόμενο χώρο (κοινόχρηστοι χώροι- δρόμοι)                   150,00 € 

•Αυθαίρετη ρίψη φεϊγ-βολάν, έντυπου υλικού και διαφημιστικών αυτοκόλλητων     50,00 € 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

•Ρύπανση προερχόμενη από Καταστήματα                                           100,00 € 

•Ρύπανση προερχόμενη από Επιχειρήσεις                                           100,00 € 

•Τήρηση ωραρίου και καθαριότητας λαϊκών αγορών και Βιοκαλλιεργητών                100,00 € 

•Εγκατάλειψη-Απόρριψη Ανακυκλώσιμες μη συμπιεσμένες συσκευασίες                    50,00 € 

•Για μη καθαρό περιβάλλοντα χώρο           50,00 € 

• Εγκατάλειψη-Απόρριψη για συσκευασίες εκτός ειδικών κάδων ανακύκλωσης    100,00 € 

             Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 παρ.2 του Ν.4674/2020, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 4685/2020, 
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6. Τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και 

άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 

Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. [Τέλος πλαστικών σακουλών], 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3170/2003, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 23 του  

Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α-15/2-2-2012), 

8. Το Π. Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/5-3-2004), 

του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, 

9. Την υπ’ αριθμ. 103/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την επικαιροποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, ως αυτός αναφέρεται 

στην εισήγηση και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 83/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

Από το πρακτικό της  9ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

9- 6- 2021 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

Ψυχικό, 14-6-2021 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 
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