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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 
Αρ. Απόφασης 301/2011               Συνεδρίαση 21η 
 
ΘΕΜΑ: Απόφαση για ισχύ της Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για την 
Καθαριότητα στο σύνολο των τριών (3) Δημοτικών Ενοτήτων (Εκάλη, 
Κηφισιά, Ν. Ερυθραία) και έγκριση πίνακα προστίμων.  
  
   
 
Στην  Κηφισιά σήμερα,  την 13η του μηνός Ιουλίου   έτους 2011, ημέρα 
Τετάρτη  και ώρα 19.00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα «Β. 
Γκατσόπουλος» του Πολιτιστικού Κέντρου), μετά από έγγραφη πρόσκληση 
της Προέδρου του, που έγινε κατά τους ορισμούς των άρθρων 95 του 
N.3463/2006 (Νέου Kώδικα Δήμων και Κοινοτήτων)  και  67 του Ν. 
3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο 
μέσο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Κηφισιάς κατά τις διατάξεις των άρθρων 92-102 του Ν. 3463/2006 και 64-71 
του Ν. 3852/2010. 
 
 
                          ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΝΑ ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΡΑΓΚΗΣ 
 
ΜΕΛΗ: Β. ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΚΥΡΛΟΣ, Α. ΒΛΑΧΟΥ, Μ. 
ΚΕΦΑΛΑ – ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ, Α. ΝΙΚΟΛΕΛΗΣ, Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Γ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ, Ε. 
ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ, Α. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ, Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Ε. ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ, Ι. 
ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ, Ε. ΣΙΔΕΡΗΣ, Ε. ΛΙΑΠΑΚΗ, Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α. ΠΙΤΙΔΗ – 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Α. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Τ. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ, Φ. ΔΗΜΑΚΗΣ, Α. 
ΒΑΡΔΑΣ, Α. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ, Μ. ΣΕΛΙΑΜΗ – ΤΣΙΝΙΔΟΥ, Λ. ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΣ, Β. 
ΒΑΡΣΟΣ, Γ. ΤΣΟΥΛΟΣ, Σ. ΜΟΥΡΚΟΣ, Ι. ΚΟΥΝΕΛΛΑΣ, Ι. ΣΟΥΡΠΗΣ, Δ. 
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Α. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, Α. ΜΟΥΣΤΑΚΗ, Γ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Β. 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ, Β. ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ, Ν. ΣΦΑΝΤΟΣ, Χ. 
ΚΟΣΜΑ- ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ 

Οι απουσιάζοντες Δ.Σ. προσκλήθηκαν νόμιμα, με την από 8-7-2011 
πρόσκληση,   που γνωστοποιήθηκε νομίμως σε αυτούς δια αποστολής και 
επιδόσεως, τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία 
συνεδρίασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 3 Ν. 3463/2006 και 67 
παρ. 4 του Ν. 3852/2010  και είναι κατά την εκφώνηση του καταλόγου οι κ.κ. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Κηφισιά, 26 Ιουλίου 2011 
Αρ. Πρωτ.: 34172 
 

 



Παπαδόπουλος, Βλάχου, Ψυχόπαιδας, Βάρσος, Μούρκος, Κουνέλλας, Σούρπης, 
Ανδρεαδάκης, Σπηλιωτοπούλου, Βαράγκης, Κανακάκης Β, Κοσμά. 

Οι παρόντες Δ.Σ. κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι εξής: 
Κορογιαννάκη, Ξυπολυτάς,  Κύρλος, Κεφαλά, Νικολέλης, Αυλήτης, 
Μαραζιώτης, Κουρμαδιάς, Μπιτσάνης, Παναγιώτου, Μαρκεσίνης, Διονυσιώτης, 
Σιδέρης, Λιαπάκη, Παπαδημητρίου, Πιτίδη, Βαλασοπούλου, Τσιλιγκίρης, 
Δημάκης, Βάρδας, Στεφανάκου, Σελιάμη-Τσινίδου,  Τσούλος, Καραγιαννάκης, 
Συνοδινού, Μουστάκη, Σκορδίλης, Κανακάκης Π, Σφαντός. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του 
Ν. 3463/2006. επειδή επί συνόλου μελών 41 παρίστανται 29 ήτοι είναι παρόν 
το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Προσήλθαν  πριν την συζήτηση του 14ου θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.  
κ. Βλάχου, Κουνέλλας, Σούρπης, Σπηλιωτοπούλου. 

Αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 14ου  θέματος οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι  
κ. κ. Κύρλος, Μαραζιώτης, Μαρκεσίνης, Βαλασοπούλου. 

Ο Δήμαρχος  προσκλήθηκε νόμιμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 5 
του Ν. 3463/2006  και  67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010  και  δεν παρευρίσκεται 
στη συζήτηση του 14ου θέματος. 
 
Το Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση του 14ου θέματος, το οποίο περιέχει 
και η ημερήσια διάταξη που κοινοποιήθηκε νόμιμα. 

Η Πρόεδρος  εισηγείται το  14ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη 
του Σώματος: 

1. την υπ΄αριθμ. 13/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά  
την Έγκριση της Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για την Καθαριότητα στον 
πρώην Δήμο Κηφισιάς. 

2.  το υπ΄αριθμ. 6893/26-03-2008 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης νομιμότητας της 13/2008 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου 

3. την με αρ. πρωτ. 31388/ 11-7-2011 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας 
που αφορά την ισχύ της επισυναπτόμενης Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης 
για την Καθαριότητα στο σύνολο των τριών (3) Δημοτικών Ενοτήτων (Εκάλη, 
Κηφισιά, Ν. Ερυθραία) και έγκριση πίνακα προστίμων με τις εξής αλλαγές: 

     Σελ. 24  
Α. ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

1. Φθορά , κλοπή κάδων: από 50€ σε 100€ 
2. Ρύπανση κάδων με την επικόλληση αυτοκόλλητων ή αναγραφή 

συνθημάτων:                από 600€ σε 800€  
 
 

Β. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
1. Φθορά, κλοπή κάδων : από 20€ σε 100€ 



2. Ρύπανση κάδων με την επικόλληση αυτοκόλλητων ή αναγραφή 
συνθημάτων: 

από 600€ σε 800€ 
 

Γ. ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
1. Εναπόθεση ογκωδών απορριμμάτων σε σημείο που παρεμποδίζεται η 

διέλευση πεζών (πεζοδρόμια, κοινόχρηστους χώρους) και χωρίς 
ελαχιστοποίηση: από 20€ σε 50€ 

   
 

Σελ. 25 
Δ. ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

1. Εναπόθεση πρασίνων απορριμμάτων σε χώρους εκτός ορίων 
ιδιοκτησίας και σε σημεία όπου παρεμποδίζεται η διέλευση ή πεζών: από 
20€ σε 50€ 

 
 

Σελ. 26 
Ζ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

1. Εναπόθεση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
υπολειμμάτων τροφών έξω από κάδους : από 50€ σε 100€  

2. Απόρριψη μη συμπιεσμένων συσκευασιών (χαρτοκιβώτια, 
ξυλοκιβώτια):    από 50€ σε 200€ 

3. Σακούλες με απορρίμματα εκτός κάδων ή containers: από 100€ σε 
200€           (ανά αντικείμενο, σακούλα) 

 
Σελ. 27 
Θ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Ρύπανση δημοτικών χώρων, μνημείων, αγαλμάτων, δημοτικών κτιρίων, 
αστικού εξοπλισμού κλπ: από 500€ σε 600€ 

2. Αμέλεια ιδιοκτητών κατοικίδιων ζώων για άμεσο καθαρισμό του 
ρυπαινόμενου χώρου: από 20€ σε 30€ 

3. Αυτοκόλλητα, αφίσες, ενδεικτικά κ.λ.π. σε δένδρα, κάδους, κολώνες,  
κ.λ.π. :    από 500€ σε 800€      

 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η Τοπική Κανονιστική Απόφαση για την Καθαριότητα 
για την οποία ζητείται η λήψη απόφασης για την ισχύ αυτής και στις τρεις (3) 
Δημοτικές Ενότητες (Εκάλη, Κηφισιά, Ν. Ερυθραία): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ KAI ΕΝΝΟΙΕΣ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Άρθρο 1: Αντικείμενο της παρούσας κανονιστικής απόφασης 

Άρθρο 2: Εφαρμογή διατάξεων 

Άρθρο 3: Έκταση εφαρμογής 

Άρθρο 4: Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων 

Άρθρο 5: Προσδιορισμός της διαχείρισης των  πάσης φύσεως απορριμμάτων – 

               Υποχρεώσεις του Δήμου – Υποχρεώσεις των κατοίκων.  

Άρθρο 6:Υποχρεώσεις των πεζών 

ΔΕΥΤΕΡΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

Άρθρο 1:Υποχρεώσεις ιδιοκτητών 

ΤΡΙΤΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Άρθρο 1: Γενικές  υποχρεώσεις 

Άρθρο 2: Εμπορικά καταστήματα κλπ. 

Άρθρο 3: Συγκροτήματα καταστημάτων 

Άρθρο 4: Επιχειρήσεις  

Άρθρο 5:Υπερκαταστήματα τροφίμων 

Άρθρο 6:Καταστήματα εστιάσεως 

     ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ 

Άρθρο 1: Ειδικά απορρίμματα 

Άρθρο 2: Επικίνδυνες επενέργειες  

Άρθρο 3: Περιορισμοί σε δραστηριότητες 

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1: Οχλούσες δραστηριότητες 

Άρθρο 2: Πλανόδιο – Υπαίθριο Εμπόριο 

Άρθρο 3: Υπαίθρια εναπόθεση 

Άρθρο 4: Γυαλιά. 

Άρθρο 5: Διερχόμενα φορτηγά 

Άρθρο 6: Διαφημίσεις Σημάνσεις 

Άρθρο 7: Δεσποζόμενα ζώα (κατοικίδια) 

Άρθρο 8: Υγρά απόβλητα 

Άρθρο 9: Νοσοκομειακά απορρίμματα ή άλλα επικίνδυνα υλικά 

ΆΡΘΡΟ 10: Αποχιονισμός οδοστρώματος και ρίψη άλατος για την αποκατάσταση οδικών συγκοινωνιών λόγω χιονοπτώσεων - παγετών 

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1: Περαιτέρω δίωξη 

Άρθρο 2: Ποινική ευθύνη 

Άρθρο 3: Είσπραξη προστίμων 

Άρθρο 4: Ισχύς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

 

 



 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παρούσα κανονιστική απόφαση, ως τοπικός νόμος, έχει πρωτίστως 

παιδευτικό χαρακτήρα, παρά το ότι, στο πλαίσιο των διατάξεών της, ως αποτρεπτικό 

μέσο, προβλέπει κυρώσεις. 

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης των 

απορριμμάτων, όπως αυτές διαμορφώνονται από τη σημερινή αναγκαιότητα, 

αποστολή της παρούσης κανονιστικής απόφασης δεν είναι μόνο η θέσπιση κανόνων, 

ώστε η πόλη να διατηρείται καθαρή, αλλά και η εισαγωγή στην καθημερινότητα, «της 

εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων», δηλαδή τόσο της Ανακύκλωσης των 

στερεών αποβλήτων, όσο και της μεθόδου κομποστοποίησης κηπαίων υπολειμμάτων.  

Η μέθοδος κομποστοποίησης κηπαίων υπολειμμάτων, που σκοπεύει τόσο 

στην μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ, όσο και 

στην επανάκτηση των χρησίμων συστατικών τους, είναι μια από τις επιλογές – 

προσπάθειες του σύγχρονου ανθρώπου για αποτελεσματικότερη- διορθωτική 

συμπεριφορά απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. 

Ο Δήμος Κηφισιάς, αναγνωρίζοντας την παγκόσμια αυτή πρακτική ως την 

προσφορότερη, προκειμένου, να επιτευχθεί «καθημερινό αποτέλεσμα» ως προς την 

εναλλακτική διαχείριση των πρασίνων υπολειμμάτων, δεσμεύεται κατ΄αρχήν, να 

παρέξει κίνητρα στους κατοίκους για την εφαρμογή, πιλοτικά, της οικιακής 

κομποστοποίησης πρασίνων υπολειμμάτων. Παράλληλα δε, πρόκειται να 

δημιουργήσει τις υποδομές  και να αποκτήσει τα κατάλληλα μέσα προκειμένου τα 

«κλαδέματα» που προέρχονται από Δημοτικούς χώρους να «κομποστοποιούνται» 

επίσης. 

Εδώ δε, πρέπει να τονιστεί ότι, οι παραπάνω δράσεις, απαιτούν την ενεργό 

συμμετοχή του πολίτη, εισάγοντας έτσι νέες παραμέτρους στην λογική της 

διαχείρισης των απορριμμάτων. 

        Το περιεχόμενο της  παρούσης κανονιστικής απόφασης κινείται σε τρεις άξονες 

που αφορούν:  

α)τις υποχρεώσεις του Δήμου, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία, 

αντιστοίχως. 

β)τις υποχρεώσεις όσων κατοικούν και δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών 

του ορίων. 

γ)τις κυρώσεις, που επιβάλλονται εφόσον αυτές δεν τηρούνται.  

Η ανά χείρας κανονιστική απόφαση συμβάλλει τόσο στην υιοθέτηση κοινής 

συμπεριφοράς για την καθαριότητα μέσα στην πόλη, όσο και στην επίτευξη του 

βασικού στόχου της διαχείρισης των απορριμμάτων, που είναι η μείωση του όγκου 

αυτών που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ. 

Τέλος, για τη μεγιστοποίηση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος έγινε 

προσπάθεια κωδικοποίησης του πλήθους των παρατηρήσεων που προέκυψαν από τις 

εμπειρίες των εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: 

 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς  αποφασίζει βασιζόμενο στην ισχύουσα νομοθεσία.  

 
 Το άρθρο 102 του Συντάγματος.  

 Τον ισχύοντα Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, ιδίως το άρθρο 75 περί άσκησης αρμοδιότητας δήμων και 

κοινοτήτων.  
 Την με αριθμό ΕΙΒ 301/10.2.1964 (ΦΕΚ 63) Υγειονομική Διάταξη περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως 

απορριμμάτων. 

 Την με αριθμό Ε1β/301/10/14.2.1964 (ΦΕΚ 63Β) Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικής Πρόνοιας, περί 
συλλογής αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων.  

 To  Π.Δ. 434/1982 (φεκ 78/1982 τεύχος Α΄) 

Συγκρότηση και αρμοδιότητες ειδικής υπηρεσίας των ΟΤΑ 
 Υ.Δ. Α5/696/1983 (ΦΕΚ 243/1983 Τεύχος Β΄) για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων νομάδων. 

 Ν. 1491/1984 (ΦΕΚ 173/1984 τεύχος Α΄) 

Μέτρα για τη διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών, τον τρόπο διενέργειας της εμπορικής διαφήμισης, την ενίσχυση 
της αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις 

 Π. Δ. 283/1985 (ΦΕΚ 106/1985 Τεύχος Α΄, Ποινικός Κώδικας (άρθρα 420, 421, 427, 428). 

 Το Ν. 1650/1986 για την Προστασία του Περιβάλλοντος όπως ισχύει σήμερα.  
 Την από 9.7.1986 (ΦΕΚ 444Β) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Υγείας Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, Εμπορικής Ναυτιλίας, με θέμα Στερεά απόβλητα σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 75/442/ΕΟΚ.  
 Την από 4/1987 Πυροσβεστική Διάταξη (άρθρο 1) και το άρθρο 433 Ποινικού Κώδικα σχετικά με την υποχρέωση με 

οιονδήποτε τρόπο νομείς οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων για την αποψίλωση από ξερά χόρτα. 

 Υ.Α. 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/1989 τεύχος Β΄), Κτιριακός Κανονισμός (άρθρα 23,24,33,34,35) 
 Το Π.Δ. 517/1991 (ΦΕΚ 202/1991 τεύχος Α΄), Τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητος εξοπλισμός και συμπλήρωση 

του Π.Δ. 247/91 

 Το Π.Δ. 410/1995 για το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα όπως ισχύει σήμερα, ιδίως το άρθρο 24 αυτού.  
 Κ.Υ.Α. 73537/1438/1995 (ΦΕΚ 781/1995 τεύχος Β΄), Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που 

περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες. 

 Κ.Υ.Α. 69728/824/1996 (ΦΕΚ 358 /1996 τεύχος Α΄), Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 
 Το Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α΄ 57) περί κυρώσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

 Κ.Υ.Α. 98012/2001/1996 (ΦΕΚ 40/ 1996 τεύχος Β΄), Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων 

ορυκτελαίων 
 Κ.Υ.Α. 19396/71546/1997 (ΦΕΚ 604/1997 τεύχος Β΄), Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών 

προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

 Κ.Υ.Α. 113944/1997 (ΦΕΚ 1016/1997 τεύχος Β΄), Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

 Το Ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 

 Το Π.Δ. 117/2004 για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

 Την από  7.7.2004 (ΦΕΚ1056Β) απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για την ανακύκλωση των φορητών μπαταριών 
μέχρι 1500 γραμμάρια. 

 Το Π.Δ. 116/2004 περί οχημάτων τέλους κύκλου ζωής. 

 Το Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/2006 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, ιδίως το άρθρο 79 για την 
έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων και την επιβολή προστίμων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Άρθρο 1: Αντικείμενο της παρούσης κανονιστικής απόφασης 

1.1 Αντικείμενο της παρούσης κανονιστικής απόφασης είναι:  

 Στην πόλη της Κηφισιάς να διαφυλαχθεί το περιβάλλον. Με την οργάνωση δε 

του τομέα της ανακύκλωσης, να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων, που 

καταλήγουν στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής.  

 Η πόλη της Κηφισιάς να απολαμβάνει το αυτονόητο προνόμιο κάθε 

σύγχρονης πόλης, δηλαδή Καθαριότητα, ως τον ακρογωνιαίο λίθο, για την 

ποιότητα της ζωής των κατοίκων της. 

 Στην πόλη της Κηφισιάς να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη απόρριψη κάθε 

μορφής απορριμμάτων. 

 Η πόλη της Κηφισιάς να εναρμονίσει τη συμπεριφορά της στον τομέα των 

απορριμμάτων σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες. 

 

1.2. Για την υλοποίηση του αντικειμένου αυτού ο Δήμος Κηφισιάς: 

 έχει εξοπλίσει με επαρκή και κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό την Δ/νση 

Καθαριότητας,  

 φροντίζει για την αναδιοργάνωση της,  

 θεσπίζει την παρούσα κανονιστική με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

ορίζοντας: 

α) Κανόνες, με τα άρθρα που ακολουθούν. 

β) Κυρώσεις, που επιβάλλονται μόνον όταν οι κανόνες δεν τηρούνται. 

 

1.3. Από τους οριζόμενους κανόνες προκύπτουν οι υποχρεώσεις, τα δικαιώματα 

και τα καθήκοντα, όλων των εμπλεκομένων στην πρωτοβάθμια διαχείριση των 

απορριμμάτων για την τήρηση της καθαριότητας της πόλης. 

 

1.4 Ως εμπλεκόμενοι νοούνται: 

 Ο Δήμος Κηφισίας με τις υπηρεσίες του και ειδικότερα η  

Δ/νση Καθαριότητας και η Δημοτική Αστυνομία. 

 Οι Κάτοικοι της πόλης.  

 Οι Επιχειρήσεις πάσης μορφής και δυναμικότητας 

πουδραστηριοποιούνται στην Κηφισιά. 
Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι διατάξεις της παρούσης κανονιστικής έχουν ισχύ νόμου, όταν δεν είναι αντίθετες με τις 

γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.  

 

 

 
 

 

 

Άρθρο 2: Εφαρμογή των διατάξεων 

2.1. Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης Κανονιστικής 

Απόφασης είναι: 



Ο Δήμαρχος Κηφισιάς δια της Δ/νσης Καθαριότητας και της Δημοτικής Αστυνομίας, 

και όλα τα εξουσιοδοτημένα υπ΄ αυτού όργανα. 

 

2.2. Υπόχρεοι για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας κανονιστικής 

είναι: 

Οι Κάτοικοι και οι Επαγγελματίες της Κηφισιάς, οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα ΝΠΔ και 

ΙΔ της Κηφισιάς και όσοι διέρχονται, επισκέπτονται και ενεργούν στα όρια του 

Δήμου Κηφισιάς.  

 

2.3. Η σύμπραξη με τον Δήμο, όσων έχουν επαγγελματική δραστηριότητα μέσα 

στα γεωγραφικά του όρια, καθώς και των κατοίκων του, είναι επιβεβλημένη, 

απαραίτητη, αλλά και αυτονόητη.  

Άρθρο 3: Έκταση εφαρμογής 

3.1 Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση αφορά πλατείες, δρόμους, άλση, πεζοδρόμια, δημοτικά 

οικόπεδα που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. 

Άρθρο 4: Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων  

4.1. Ως απορρίμματα – στερεά απόβλητα -νοούνται όλα όσα έχουν στερεά μορφή, 

προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και είναι 

εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν. 

Για τις ανάγκες της παρούσας κανονιστικής απόφασης, τα απόβλητα ταξινομούνται 

σε ΔΗΜΟΤΙΚΑ (αστικά), ΕΙΔΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ. 
 

4.1.1. Τα Δημοτικά (Αστικά) απορρίμματα περιλαμβάνουν:  

α) Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη και μη ογκώδη που προέρχονται από όλους τους 

χώρους, όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες (οικίες, και 

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

λοιπά). 

β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε 

οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π.  

γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π.).  

δ) Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες, κ.λ.π.). 

ε) Ογκώδη, αστικά απορρίμματα. 

 

4.1.2. Τα Ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:  

α) Υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα μονάδων παραγωγής η 

παροχής υπηρεσιών και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά, λόγω όγκου, ποσότητας, 

ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (βιομηχανιών, 

βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων, υπεραγορών, κέντρων διασκέδασης και  

άλλων, μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, έλαια λίπη, ρουχισμός, χρώματα, κόλες, 

ρητίνες, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, κλπ.).  

β) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά 

οικοδομικές εργασίες.  

γ) Οχήματα γενικώς, καθώς και τα άχρηστα μέρη τους,  εγκαταλελειμμένα σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις ( αυτοκίνητα, σκάφη και μηχανήματα ). 

δ) Νοσοκομειακά απορρίμματα όσα παράγονται από τα Νοσοκομεία, Ιατρικά 

Διαγνωστικά Κέντρα, Οδοντιατρεία, Μικροβιολογικά. Εργαστήρια κ.λ.π.  

 

4.1.3. Τοξικά-επικίνδυνα απορρίμματα 

Όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον 

και των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και 



μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, 

ραδιενεργά, μπαταρίες, φάρμακα, κ.λ.π.).  
 

Άρθρο 5: Προσδιορισμός της διαχείρισης των πάσης φύσεως 

απορριμμάτων- Υποχρεώσεις του Δήμου βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας-Υποχρεώσεις των κατοίκων  

5.1. Η αποκομιδή πάσης φύσεως απορριμμάτων, πλην εκείνων που σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία εξαιρούνται, πραγματοποιείται από τον Δήμο σύμφωνα με 

προγράμματα που καταρτίζονται από την Δ/νση Καθαριότητας και ανακοινώνονται 

στο κοινό. 

 

5.2. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων ποικίλει ανά κατηγορία απορριμμάτων και 

διαμορφώνεται, ανάλογα με τις δυνατότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και τις 

τοπικές συνθήκες. 

Αποκομιδή μπορεί να μην πραγματοποιείται εν μέρει Σάββατο, Κυριακή, 

επίσημες αργίες η λόγω ανωτέρας βίας.  

 

5.3. Θεμελιώδης δε υποχρέωση, για καθένα που ζει ή δραστηριοποιείται μέσα 

στην πόλη, είναι όχι μόνο, όπως προαναφέρθηκε, η συνεχής συνεργασία με το 

Δήμο αλλά και η τήρηση των διατάξεων της παρούσης Κανονιστικής Απόφασης. 

 

5.4. Όλοι επίσης, οφείλουν να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής για κάθε 

κατηγορία απορριμμάτων, που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την γειτονιά τους, 

εφόσον αυτό τους έχει κοινοποιηθεί. 

 

5.5  Οικιακά απορρίμματα  
5.5.1. Στο επίπεδο του Δήμου Κηφισιάς τα Οικιακά απορρίμματα:  

 

 Συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα οχήματα και μεταφέρονται στον οικείο 

Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).  

 Συμπιέζονται εκεί, μεταφορτώνονται στα υφιστάμενα containers και εν 

συνεχεία μεταφέρονται στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων που 

ορίζεται από νομοθεσία. 

 Συλλέγονται δε, πάντα βάσει του ειδικού προγράμματος αποκομιδής, που 

καταρτίζεται από την Διεύθυνση Καθαριότητας.  
 

 

 

5.5.2. Ως οικιακά νοούνται τα εσωτερικά μη ογκώδη, αστικά απορρίμματα, που 

προέρχονται από κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς 

χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου 

εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες (υπόλοιπα τροφών, απορρίμματα από τον 

εσωτερικό καθαρισμό, κλπ).  

 

5.5.3. Σημεία συλλογής και προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων 

Η Δ/νση Καθαριότητας παρέχει δωρεάν δοχεία προσωρινής εναπόθεσης οικιακών 

απορριμμάτων ποικίλης χωρητικότητας. Tα οικιακά απορρίμματα τοποθετούνται από 

τους παραγωγούς τους, συσκευασμένα σε δεμένες σακούλες, υποχρεωτικά και μόνο 

σε πλαστικούς ή μεταλλικούς κάδους:  



Α. Κάδους πλαστικούς ατομικού χαρακτήρα, χωρητικότητας  240 L, 
οι οποίοι διατίθενται αυστηρά και μόνο σε μονοκατοικίες και τοποθετούνται στον 

περιβάλλοντα χώρο τους. Σε περίπτωση δε αδυναμίας, τοποθετούνται επί του 

πεζοδρομίου και έμπροσθεν αυτών. Το περιεχόμενο αυτών των κάδων αποκομίζεται 

μόνο όταν αυτοί είναι πλήρεις απορριμμάτων. Η αποκομιδή τους δε, 

πραγματοποιείται μόνο όταν αυτοί έχουν μεταφερθεί και τοποθετηθεί επί του 

οδοστρώματος από τον κάτοχό τους. Υπεύθυνοι, για την επαναφορά των κάδων 

στο αρχικό τους σημείο, την καθαριότητα και την διατήρησή τους σε θέση εντός των 

ορίων εκάστης ιδιοκτησίας, είναι οι ίδιοι οι χρήστες τους.  

Β. Κάδους μεταλλικούς 1100L-1300L, που τοποθετούνται σε πολυκατοικίες 

και σε συγκροτήματα μονοκατοικιών, ο αριθμός τους δε, εξαρτάται από τον αριθμό 

των διαμερισμάτων τους. Η θέση των εν λόγω κάδων ορίζεται εντός των ορίων των 

ανωτέρω  ιδιοκτησιών. Έχουν το χαρακτήρα ατομικών κάδων και την ευθύνη του 

καθαρισμού τους έχει ο Δήμος. 

Γ. Κάδους  1100L-1300L, κοινόχρηστου χαρακτήρα, που τοποθετεί ο 

Δήμος πλησίον εστιατορίων, γενικά πλησίον χώρων διαφόρων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και σε γειτονιές της πόλης, όπου οι συνθήκες το υπαγορεύουν.  

5.5.3.1. Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη μετακίνηση κάδου. Η αρμόδια υπηρεσία 

δύναται, για λόγους ασφάλειας ή λειτουργικότητα να διορθώσει θέσεις κάδων. 

5.5.3.2. Η θέση κάδου επί αμφισβητήσεως, μεταξύ κατοίκων μπορεί να αλλάξει 

με σύμφωνη γνώμη όλων των ενδιαφερομένων που ζουν στο ίδιο ή όμορο 

οικοδομικό τετράγωνο εφόσον αυτή δεν ενοχλεί τρίτους και δεν διαταράσσει την 

σωστή λειτουργία του συστήματος μηχανικής αποκομιδής (συχνές στάσεις 

απορριμματοφόρων, στάθμευση οχημάτων έμπροσθεν των κάδων, κλπ). 

5.5.3.3 Κάδοι δεν τοποθετούνται στις γωνίες, σε φωτεινούς σηματοδότες και 

πυροσβεστικούς κρουνούς, σε δρόμους και οδούς στους οποίους δεν είναι δυνατή 

η διέλευση των απορριμματοφόρων οχημάτων, στις εισόδους ιδιωτικών και 

δημοσίων χώρων στάθμευσης καθώς και πλησίον ή επί των φρεατίων απορροής 

όμβριων υδάτων.  

5.5.3.4. Τα οικιακά απορρίμματα δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται 

εκτός κάδων (δημιουργούν ρύπανση και συχνά, σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης, παρασύρονται  έως τα φρεάτια 

απορροής όμβριων υδάτων προκαλώντας εμφράξεις, που ευθύνονται  για πλημμύρες κατοικιών, καταστημάτων, κλπ.).  

5.5.3.5. Όταν συμβαίνει οι κάδοι να είναι πλήρεις απορριμμάτων, ημέρες τις οποίες 

δεν πραγματοποιείται αποκομιδή (επίσημες αργίες και Κυριακές, απεργίες, 

χιονοπτώσεις), τα οικιακά απορρίμματα θα πρέπει να παραμένουν στην κατοικία, σε 

σακούλες καλά κλεισμένες. Η απόρριψή τους στους κάδους θα πρέπει να 

πραγματοποιείται με την επαναλειτουργία της Δ/νσης Καθαριότητας.  

5.5.3.6. Δεν επιτρέπεται η ρίψη εντός των κάδων οικοδομικών υλικών, χωμάτων 

και επικίνδυνων υλικών. Προκαλούν  σοβαρές βλάβες στις πρέσες των 

απορριμματοφόρων και στα ανυψωτικά μηχανήματα λόγω του βάρους τους.  

5.5.3.7. Δεν επιτρέπεται η ρίψη αναμμένων τσιγάρων εντός των κάθε είδους και 

μεγέθους κάδων.  



5.5.3.8. Δεν επιτρέπεται η ρίψη εντός των κάδων κλαδεμάτων και γενικότερα 

απορριμμάτων που προκύπτουν από κηπευτικές εργασίες. (Με τον όγκο τους 

εξαντλούν την χωρητικότητα των κάδων των οικιακών απορριμμάτων, εις βάρος των 

τελευταίων).  

5.5.3.9. Οι κάτοικοι πρέπει να αναφέρουν στην Δ/νση Καθαριότητας τυχόν απώλεια, 

ζημιά ή κλοπή του κάδου που χρησιμοποιούν.  

5.5.3.10. Όσοι εγκαθίστανται σε νεοανεγηρθείσες μονοκατοικίες, πολυκατοικίες 

ή συγκροτήματα κατοικιών καθώς και οι υπεύθυνοι νεοεγκατεστημένων 

επιχειρήσεων οφείλουν να δηλώνουν στην Δ/νση Καθαριότητας την ύπαρξή τους, 

προκειμένου η τελευταία να τους εφοδιάσει με τους ανάλογους κάδους 

απορριμμάτων. 

Δ. Μεγάλους υποδοχείς απορριμμάτων (Containers), 5-10 κυβ. μέτρων κοινόχρηστου 

χαρακτήρα. Ο Δήμος Κηφισιάς, σε κεντρικά σημεία της πόλης, όπου υπάρχει αριθμός 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρατηρείται συσσώρευση 

απορριμμάτων, τοποθετεί υποδοχείς (containers) με  μηχανισμό συμπίεσης για τη 

μείωση του όγκου τους, οι οποίοι δέχονται το σύνολο των απορριμμάτων της 

ορισμένης περιοχής. Οι υποδοχείς αυτοί αποκομίζονται με ευθύνη της Δ/νσης 

Καθαριότητας, η οποία έχει και την ευθύνη του καθαρισμού τους. 

5.5.3.11. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη απορριμμάτων σε σακούλες ή μη, 

περιμετρικά των containers. 

5.5.3.12. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη κλαδιών και ογκωδών περιμετρικά 

των containers. 

5.5.3.13. Η αποκομιδή του περιεχομένου των υποδοχέων γίνεται καθημερινά ή 

και κάθε δεύτερη ημέρα εκτός των επισήμων αργιών και τις Κυριακές.  

5.6. Πράσινα απορρίμματα: Στα απορρίμματα αυτά περιλαμβάνονται υπόλοιπα  

κοπής  δέντρων, θάμνων, κλαριά, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν,  

φύλλα, ξερά άνθη.  

 

5.6.1. Στο επίπεδο του Δήμου Κηφισιάς τα πράσινα απορρίμματα:  

 
 Συλλέγονται και μεταφέρονται στον οικείο ΣΜΑ από τον Δήμο ή από ιδιώτες. 

 Μειώνεται εκεί ο όγκος τους δια θρυμματισμού, μεταφορτώνονται στους 

υφιστάμενους  ρυμουλκούμενους υποδοχείς (containers), και μεταφέρονται 

στο ΧΥΤΑ Λιοσίων.  

 Συλλέγονται δε, πάντα βάσει  του ειδικού προγράμματος αποκομιδής τους ανά 

περιφέρεια, που καταρτίζεται από την Διεύθυνση Καθαριότητας.  

 Η αποκομιδή τους γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του παραγωγού 

τους, εφόσον η ποσότητά τους δεν υπερβαίνει την προκαθορισμένη από το 

Δημοτικό Συμβούλιο, (που αντιστοιχεί στη χωρητικότητα έως  και ½ 

φορτηγού αυτοκινήτου 10 κυβ. μέτρων).  
 Όταν την υπερβαίνει, καταβάλλεται τέλος αποκομιδής το ύψος του οποίου 

καθορίζεται από το Δ.Σ. 

 



5.6.2. Είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση των πρασίνων απορριμμάτων, σε θέση 

στάθμευσης οχήματος, επί του οδοστρώματος, έξω από την κατοικία από την 

οποία προέρχονται και μια μέρα πριν την ορισμένη ημέρα αποκομιδής. 

 

5.6.3.Υποχρεωτική είναι η ειδοποίηση της Δ/νσης Καθαριότητας πριν την 

έκθεση των πρασίνων απορριμμάτων.  

 Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν συσκευάζονται σε 

ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά  με 

μηχανικά μέσα ελαφρών κηπαίων απορριμμάτων, που προέρχονται από 

ιδιοκτησίες, και η συγκέντρωση τους ελεύθερα στο δρόμο . 

 Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά συσκευάζονται σε ελαφρά δέματα, 

δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα για την εύκολη φόρτωσή τους. 

 Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος ή πέτρες από τον καθαρισμό 

κήπων δεν αναμιγνύονται με τα προαναφερόμενα και απομακρύνονται 

υποχρεωτικώς από τους ιδιοκτήτες των κατοικιών, συγκροτημάτων με 

δικά τους μέσα. Ευθύνη για την μη τήρηση των όσων αναφέρονται έχουν 

οι διαχειριστές των πολυκατοικιών ή οι ιδιοκτήτες των μονοκατοικιών. 

5.6.4. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση πρασίνων και κηπαίων απορριμμάτων της 

ημέρες τις οποίες δεν πραγματοποιείται αποκομιδή από την Δ/νση Καθαριότητας 

(από Σάββατο μεσημέρι έως Κυριακή βράδυ). 

 

5.7. Εσωτερικά ογκώδη (στρώματα ,έπιπλα, κλπ.). 

 

5.7.1. Στο επίπεδο του Δήμου Κηφισιάς τα εσωτερικά ογκώδη απορρίμματα: 

 

 Συλλέγονται και μεταφέρονται από τον Δήμο στον οικείο ΣΜΑ ή από ιδιώτες.  

 Μειώνεται εκεί ο όγκος τους δια θρυμματισμού, μεταφορτώνονται στα 

υφιστάμενα containers και μεταφέρονται στο  ΧΥΤΑ  Α. Λιοσίων. 

 Συλλέγονται δε, πάντα βάσει  του ειδικού προγράμματος αποκομιδής τους, 

που καταρτίζεται από την Διεύθυνση  Καθαριότητας.  

 Η αποκομιδή τους γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση εφόσον η 

ποσότητα τους δεν υπερβαίνει την προκαθορισμένη από το Δημ. 

Συμβούλιο, (που αντιστοιχεί στη χωρητικότητα έως και ½ φορτηγού 

αυτοκινήτου). Όταν την υπερβαίνει καταβάλλεται τέλος αποκομιδής το 

ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ.  

 

5.7.2. Είναι υποχρεωτική  η τοποθέτηση των ογκωδών απορριμμάτων, σε θέση 

στάθμευσης οχήματος, επί του οδοστρώματος, έξω από την κατοικία από την 

οποία προέρχονται και μια μέρα πριν την ορισμένη ημέρα αποκομιδής. 

 

5.7.3. Υποχρεωτική είναι η ειδοποίηση της Δ/νσης Καθαριότητας πριν την 

έκθεση των ογκωδών απορριμμάτων. 

 

5.7.4. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση ογκωδών, τις ημέρες τις οποίες δεν 

πραγματοποιείται αποκομιδή από την Δ/νση Καθαριότητας (από Σάββατο μεσημέρι 

έως Κυριακή βράδυ). 

  

5.8. Ανακύκλωση απορριμμάτων. 
 

5.8.1. Ανακύκλωση είναι η διαδικασία βάσει της οποίας υποχρεώνεται ο 

παραγωγός των απορριμμάτων στην διαλογή των προς ανακύκλωση υλικών 



στην πηγή παραγωγής. Στόχος είναι αφενός, η μείωση του όγκου των 

απορριμμάτων που παράγονται από την δραστηριότητα ενός εκάστου και αφ’ 

ετέρου, η εξοικονόμηση φυσικών πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος.  

 

5.8.2. Στο επίπεδο του Δήμου Κηφισιάς τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα που πρέπει 

να διαλέγονται στην κάθε πηγή παραγωγής (οικία, γραφείο, κατάστημα, κλπ): 

 

5.8.2.1. Γυαλί ,χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό.  

 

5.8.2.1.1.Συλλέγονται αυστηρά και μόνο από τους κάδους ανακύκλωσης (μπλε 

κάδοι) και αποκομίζονται από την Δ/νση Καθαριότητας σύμφωνα με το ισχύον 

πρόγραμμα. Μεταφέρονται δε, στο κέντρο διαλογής της Ελληνικής Εταιρίας 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.).  

 

5.8.2.1.2. Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις από την Δ/νση 

Καθαριότητας, που είναι και η μόνη αρμόδια για τη μετακίνηση ή αλλαγή 

θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής). 

 

5.8.2.1.3. Κάτοικοι και επαγγελματίες εντός των ορίων του Δήμου της Κηφισιάς 

οφείλουν να τοποθετούν όλα τα σχετικά απορρίμματα στους ανάλογους κάδους.  

 

5.8.2.1.4. Ειδικότερα, όλοι οφείλουν να συμμορφωθούν με τις σύγχρονες διατάξεις 

περί ανακύκλωσης έστω και αν δεν προβλέπονται κυρώσεις για τις παραβάσεις 

αυτών. 

 

Όλοι οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στη διαλογή στην πηγή των απορριμμάτων 

τους, που δύνανται να ανακυκλωθούν, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του 

περιβάλλοντος.   

 

5.8.2.1.5. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη μπαζών, οικιακών, πρασίνων-κηπαίων και 

πάσης άλλης κατηγορίας απορριμμάτων μέσα στους μπλε κάδους.  

 

5.8.2.2. Μπαταρίες βάρους έως 1500 γρ. τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους 

συλλογής που βρίσκονται στα δημοτικά καταστήματα, σχολεία, φαρμακεία και 

αλλού, και συλλέγονται με μέριμνα του ορισμένου από την κείμενη νομοθεσία φορέα 

(ΑΦΗΣ) . 

Η απόρριψη μπαταριών στους κάδους οικιακών απορριμμάτων ή αλλού, δεν 

επιτρέπεται, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

5.8.2.3. Ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές, ελαστικά οχημάτων, 

λαμπτήρες, μεταφέρονται, κατά κύριο λόγο, από τους κατόχους τους στον 

οργανωμένο δημοτικό χώρο προσωρινής αποθήκευσης, (Κέντρο Συγκέντρωσης 

Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων - ΣΜΑ Δ. Κηφισιάς), για να μεταφερθούν στη 

συνέχεια στους εγκεκριμένους χώρους διάλυσης και ανακύκλωσής τους.  Η μεταφορά 

αυτή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να πραγματοποιηθεί από την Δ/νση 

Καθαριότητας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. 
Τα ανωτέρω «απορρίμματα τέλους κύκλου ζωής», δεν επιτρέπεται να 

αναμειγνύονται με τα οικιακά εντός των κάδων, αλλά ούτε και με τα πράσινα 

απορρίμματα χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

5.8.2.4. Οχήματα (οχήματα, τροχόσπιτα, τρέιλερ και μηχανήματα όπως και τα 

μέρη τους) πάσης φύσεως τέλους κύκλου ζωής, αποκομίζονται από εταιρίες του 

συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων, αφού προηγουμένως έχουν 



περαιωθεί από την Δ/νση Καθαριότητας οι προβλεπόμενες διαδικασίες από το ΠΔ 

116/2004, ΦΕΚ 81-05/03/ 2004. 

 

 

 

 

5.8.2.4.1. Δεν επιτρέπεται η μακροχρόνια, πέραν του μηνός, στάθμευση στο ίδιο 

σημείο οχημάτων, παλαιών οχημάτων, λέμβων, τροχόσπιτων σύμφωνα με το 

άρθρο 34 του ΚΟΚ.  
 

5.8.2.4.2 Πέραν του μηνός, θεωρούνται εγκαταλελειμμένα. Επ’ αυτών επικολλάται 

ειδικό σήμα προς γνώση των ιδιοκτητών. Αν εξακολουθούν να μη μετακινούνται,  

θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο και ακολουθείται η διαδικασία, 

έτσι, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Π. Δ. 116/ ΦΕΚ 81-05/03/04. 

 

5.8.2.4.3. Εάν ιδιοκτήτης επιθυμεί να κρατήσει το όχημα χωρίς να το κινεί για 

οιοδήποτε προσωπικό λόγο, υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο. 

 

5.9. Οικοδομικά υλικά προερχόμενα από επισκευές και οιασδήποτε φύσεως 

οικοδομικές εργασίες δεν αποκομίζονται από το Δήμο. 

 

5.9.1. Αυτά ως απορρίμματα δεν είναι αποδεκτά από τον ΧΥΤΑ  Λιοσίων, 

αναμειγνυόμενα δε, με τα οικιακά απορρίμματα προξενούν φθορές στους 

μηχανισμούς των απορριμματοφόρων και στον μηχανισμό του θρυμματισμού τους.  

 

5.9.2. Μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών στους 

ειδικούς χώρους  υποδοχής μπαζών και συλλέγονται σε ενοικιαζόμενο container. 

Στην περίπτωση  που  παραμείνουν επί του πεζοδρομίου για διάστημα 

μεγαλύτερο των πέντε ημερών, πέραν, της καταβολής σχετικού προστίμου, 

θεωρείται ότι, καταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και  οι υπεύθυνοι 

υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους. 

 

5.9.3. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη «μπαζών» σε πεζοδρόμια, ελεύθερους χώρους, 

αμπολές, ρέματα ή δάση, κλπ. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλονται 

ποινές που προβλέπει το άρθρο. 119 του Ν. 1893/90 και άλλες προβλεπόμενες 

κυρώσεις, εκτός του πρόστιμο που επιβάλλει ο Δήμος. 
 

5.9.4. Οικοδομικά υλικά για ανέγερση οικοδομών δεν επιτρέπεται να εκτίθενται 

ελεύθερα επί του πεζοδρομίου. Πέραν της προφανούς  ρύπανσης, σε περίπτωση 

βροχής αυτά διαχέονται α) θέτοντας σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια β) 

φράσσοντας τα φρεάτια όμβριων υδάτων με προφανή συνέπεια, πλημμύρες 

τοπικού χαρακτήρα. 

 

5.9.5. Για την προστασία των οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου του Δήμου 

Κηφισιάς και της αισθητικής του τοπίου, απαγορεύεται η διαφυγή ή η απόρριψη 

ετοίμου σκυροδέματος, ασβέστου, μπαζών, χωμάτων κλπ. από τα αυτοκίνητα 

μεταφοράς τους. Επίσης, απαγορεύεται η πλύση των ανωτέρω αυτοκινήτων και 

αντλιών σκυροδέματος στην περιοχή του Δήμου. 

5.10. Δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη κάθε είδους απορριμμάτων 

(οικιακών, ογκωδών, πρασίνων, ανακυκλώσιμων, κλπ) έξω από ξένη ιδιοκτησία 

(οικόπεδα, ελεύθερους χώρους, πλατείες, κλπ.) 



5.11. Τα κάτωθι ειδικά – τοξικά - επικίνδυνα απορρίμματα, δεν αποκομίζονται 

από το Δήμο:  

 Ραδιενεργά απόβλητα. 

 Εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες.  

 Γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων, κ.λ.π.  

 Υγρά απόβλητα σε δίκτυα αποχετεύσεων. 

 Καταλύτες αυτοκινήτων, κλπ. 

 Νοσοκομειακά, κλπ. 
 
 

 

5.12. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. 

 

5.12.1. Είναι υποχρέωση του Δήμου, δια της Δ/νσης Καθαριότητας, (τομέας 

οδοκαθαρισμού) να εκτελεί όλες τις εργασίες οδοκαθαρισμού, περισυλλογής και 

απομάκρυνσης μικρών απορριμμάτων (χαρτιά, πλαστικά, μπουκάλια, κλπ.) που 

κείνται σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους καθώς και ο καθαρισμός 

των εγκατεσπαρμένων δοχείων απορριμμάτων, κυρίως στο κέντρο της πόλης.  

 

5.12.2. Η συχνότητα και η μέθοδος σάρωσης ορίζεται από την Δ/νση καθαριότητας, 

και εξαρτάται από  τα  διαθέσιμα μέσα σε συσχετισμό με τον αριθμό του έμψυχου 

δυναμικού.  
 

5.12.3. Όταν, μία ημέρα πριν, ανακοινώνεται η διέλευση μηχανικού σαρώθρου, οι 

παρόδιοι οφείλουν να απομακρύνουν τα οχήματά τους για να είναι δυνατός ο 

καθαρισμός της οδού, άλλως, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται στην παρούσα 

κανονιστική απόφαση, το όχημα θα απομακρύνεται από την τροχαία.  
 

5.12.4. Οι κάτοικοι μονοκατοικιών ή πολυκατοικιών και οι ιδιοκτήτες ή 

ενοικιαστές καταστημάτων, οφείλουν να φροντίζουν για την συχνή καθαριότητα 

των πεζοδρομίων τους (ΦΕΚ Δ59 - 03/02/89), να καθαρίζουν τα χόρτα που τυχόν 

φύονται σε αυτά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι για λόγους προλήψεως πυρκαγιάς (από 

1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου). Επίσης, κατά την εκδήλωση ακραίων καιρικών 

φαινομένων (χιονόπτωση), οι κάτοικοι οφείλουν να απομακρύνουν το χιόνι από τα 

πεζοδρόμιά τους. 

Γενικότερα δε, όλοι οφείλουν να τηρούν την παρούσα κανονιστική απόφαση και 

να συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων.  

 

5.13.  Ενημέρωση κοινού.  
Ο Δήμος Κηφισιάς οφείλει τακτική ενημέρωση προς όλους τους κατοίκους, 

ιδιοκτήτες, υπεύθυνους για τη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων, βιοτεχνικών 

και βιομηχανικών μονάδων, κλπ. 

α) για τα προγράμματα αποκομιδής απορριμμάτων οικιακών, πρασίνων, εσωτερικών 

ογκωδών και ανακυκλώσιμων. 

β) για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των μηχανικών σαρώθρων. 

γ) για τις υποχρεώσεις γενικής φύσεως όλων, το περιεχόμενο των παραβάσεων και τις 

προβλεπόμενες κυρώσεις.  

δ) για τη λήψη έκτακτων μέτρων, για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό 

απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.  

Ο Δήμος Κηφισιάς οφείλει να γνωστοποιήσει στους κατοίκους τον παρούσα 

κανονιστική, όπως προβλέπει το άρθρο 37 παρ. 2 του Π.Δ. 410/1995 (ΔΚΚ), όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 παρ. 5 του Ν. 2539/1997.  



 

 Άρθρο 6: Υποχρεώσεις πεζών. 

6.1. Γενικά οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις της παρούσης κανονιστικής απόφασης. 

6.2. Ειδικότερα δε, δεν επιτρέπεται η ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων 
(πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις, αλσύλλια, πάρκα κ.λ.π.), που 

προκαλείται από την αυθαίρετη απόρριψη αντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης 

από πεζούς, επιβάτες, οδηγούς κ.λ.π. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται 

στα καλάθια  απορριμμάτων. Το ίδιο ισχύει για την αυθαίρετη τοποθέτηση 

βιομηχανικών – εμπορικών καταλοίπων όπως λάστιχα, μπαταρίες κλπ.  

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

 

΄Αρθρο1: Υποχρεώσεις ιδιοκτητών 

1.1 Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, ερειπωμένων κατοικιών ή ελεύθερων ιδιωτικών 

χώρων ή οι με οποιοδήποτε τρόπο νομείς οικοπέδων, που ευρίσκονται εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου, είναι υποχρεωμένοι να περιφράσσουν τις ιδιοκτησίες 

τους. Οι χώροι αυτοί πρέπει να διατηρούνται καθαροί και ευπρεπείς για λόγους 

υγιεινής, αισθητικής και ασφάλειας. 

1.2. Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου (1η Μάη κάθε έτους), οι ιδιοκτήτες 

είναι υποχρεωμένοι να έχουν ολοκληρώσει την αποψίλωση και περιοδική 

καθαριότητα των οικοπέδων τους σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 4/1987 

Πυροσβεστική Διάταξη (άρθρ. 1, για λόγους πρόληψης πυρκαγιών). Επιπλέον, 

απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 

Οκτωβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι υπεύθυνοι διώκονται 

και τιμωρούνται, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού 

Κώδικα.  

1.3. Σε ειδικές περιπτώσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα για τη προστασία του 

περιβάλλοντος, να παρεμβαίνει στους χώρους της παρ. 1.1, του παρόντος κεφ. 

καθαρίζοντας και περιφράσσοντάς τους και να υποχρεώνει ιδιοκτήτες ή υπευθύνους 

στην καταβολή της σχετικής δαπάνης.  

 

 

 

 

 

 



ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Άρθρο 1:Γενικές  Υποχρεώσεις  

1.1. Οι Επιχειρήσεις, Καταστήματα κλπ. που εδρεύουν στον Δήμο Κηφισιάς 

οφείλουν να γνωστοποιούν στην Δ/νση  Καθαριότητας συγκεκριμένο πρόσωπο, 

ορισμένο ως υπεύθυνο, για ζητήματα που αφορούν την παρούσα Κανονιστική 

Απόφαση. 

1.2. Οι υπεύθυνοι, για την λειτουργία των πάσης φύσεως καταστημάτων και 

επιχειρήσεων, οφείλουν να φροντίζουν, ώστε να παραμένει καθαρός ο περιβάλλων 

χώρος τους, που με τη δραστηριότητα τους επιβαρύνουν υπέρμετρα. 

1.3. Οι υπεύθυνοι γραφείων καθώς και οι υπεύθυνοι, για την λειτουργία των πάσης 

φύσεως καταστημάτων, επιχειρήσεων κλπ., υποχρεούνται, να έχουν 

ελαχιστοποιήσει ως προς τον όγκο τους, δια πιέσεως και περιδέσεως, τα 

απορρίμματα συσκευασιών (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια), που τοποθετούν προς 

αποκομιδή. 

1.4. Χαρτοκιβώτια δεν συλλέγονται από την υπηρεσία καθαριότητας στην 

αρχική τους κατάσταση. 

1.5.Υλικά συσκευασίας (κουτιά) τοποθετούνται μόνον  μέσα στους «μπλε» 

κάδους και  ποτέ στο αρχικό τους σχήμα. 

1.6. Εμπορικά καταστήματα, που απορρίπτουν μεγάλο  όγκο χαρτοκιβωτίων, 

υποχρεούνται, εντός τα τριών μηνών από την ισχύ της παρούσης, να προμηθευτούν 

πρέσα συμπίεσης. 

1.7. Επιχειρήσεις κάθε είδους, στις οποίες παράγονται ανακυκλώσιμα 

απορρίμματα, οφείλουν να τα διαχωρίζουν και να τα τοποθετούν στους «μπλε 

κάδους». 

Άρθρο 2: Εμπορικά καταστήματα Περίπτερα, Καντίνες κλπ. 

2.1. Υποχρεούνται να τηρούν όσα προβλέπονται στο άρθρο 1, του παρόντος κεφ. της 

παρούσης κανονιστικής απόφασης. 

Άρθρο 3: Συγκροτήματα καταστημάτων.  

3.1. Ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι λειτουργίας συγκροτημάτων καταστημάτων (εμπορικά 

κέντρα), σε διάστημα τριών μηνών από την θέση σε ισχύ της παρούσης Κανονιστικής 

Απόφασης οφείλουν να: 

3.1.1. Προμηθευτούν κάδους απορριμμάτων (που θα τους διαθέσει η Δ/νση 

Καθαριότητας), και θα τους τοποθετήσουν εντός του χώρου λειτουργίας τους, σε 

σημείο κατάλληλο, ώστε να μη χρησιμοποιούνται από το κοινό. 3.1.2.Για τα 

απορριπτόμενα χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια  και για την ανακύκλωση, ισχύει ότι 

προβλέπεται στο άρθρο 1 του παρόντος κεφ., παρ. 1.3 έως παρ. 1.7. 

 



Άρθρο 4: Επιχειρήσεις. 

4.1. Στις επιχειρήσεις χορηγείται ένας κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 

λίτρων για απορρίμματά που προέρχονται από την διημέρευση του προσωπικού 

τους. Σε περίπτωση που ο κάδος δεν επαρκεί, η επιχείρηση οφείλει να 

προμηθευτεί έως και δύο ακόμα κάδους από το ελεύθερο εμπόριο, συμβατούς με 

το μηχανολογικό Δημοτικό εξοπλισμό. Εφόσον ο όγκος των απορριμμάτων τους 

υπερβαίνει τα 3300 λίτρα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προμηθευτούν container, 

το οποίο υποχρεούται να αποκομίζει η Δ/νση Καθαριότητας. 

4.2. Οι παραπάνω κάδοι θα πρέπει να βρίσκονται εντός του χώρου των 

επιχειρήσεων και να τοποθετούνται επί του πεζοδρομίου, στην έξοδο της 

κτιριακής εγκατάστασης τους, έως και τριάντα λεπτά πριν την διέλευση του 

Δημοτικού απορριμματοφόρου, σε συνδυασμό με το ωράριο λειτουργίας της 

επιχείρησης. 

4.3. Για τα απορριπτόμενα χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια και για την ανακύκλωση 

ισχύει ότι προβλέπεται στο άρθρο 1 του παρόντος κεφ., παρ. 1.3 έως παρ. 1.7. 

Άρθρο 5:Υπερκαταστήματα τροφίμων. 

5.1. Ιδιοκτήτες ή υπεύθυνοι λειτουργίας υπερκαταστημάτων (super markets 

τροφίμων) οφείλουν να συγκεντρώνουν τα απορρίμματά τους, αποκλειστικά σε 

κάδο απορριμμάτων που, θα τοποθετείται εντός του χώρου λειτουργίας τους. 

5.2. Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις τους δεν το επιτρέπουν οφείλουν να 

προμηθευτούν σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων ή άλλο σύστημα προσωρινής 

φύλαξης, όπως ο νόμος προβλέπει. 

5.3. Τα παραπάνω οφείλουν να πράξουν σε διάστημα τριών μηνών από τη θέση 

σε ισχύ της παρούσης Κανονιστικής Διάταξης. 

5.4. Για τα απορριπτόμενα χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια και για την ανακύκλωση 

ισχύει ότι προβλέπεται στο άρθρο 1, του παρόντος κεφ, παρ. 1.3 έως παρ.1.7. 

 

Άρθρο 6:Καταστήματα εστιάσεως 

6.1. Ιδιοκτήτες ή υπεύθυνοι λειτουργίας πάσης φύσεως καταστημάτων εστιάσεως 

και υγειονομικού ενδιαφέροντος, οφείλουν από την θέση σε ισχύ της παρούσης 

Κανονιστικής Διάταξης να: 

6.1.1. Διατηρούν κάδους απορριμμάτων, που τους διαθέτει η Δ/νση Καθαριότητας 

του Δήμου Κηφισιάς, οι οποίοι τοποθετούνται σε χώρο, κατά προτίμηση, της 

λειτουργίας τους η εν ανάγκη στον περιβάλλοντα χώρο τους, ώστε να μη 

χρησιμοποιούνται από το κοινό. Οι κάδοι τοποθετούνται στο ρείθρο του 

πεζοδρομίου έμπροσθεν του καταστήματος τριάντα λεπτά πριν τη λήξη του 

ωραρίου λειτουργίας του. 

6.1.2. Προμηθευτούν σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων, εφ΄ όσον ο όγκος τους 

υπερβαίνει τη χωρητικότητα ενός κάδου των 1100 LT. 



6.2. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μεγάλο όγκο 

απορριμμάτων (εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετέριες, κλπ) υποχρεούνται να τα 

φυλάσσουν εντός του καταστήματός τους, σε χώρους που ψύχονται και να 

συνεννοούνται με την Δ/νση Καθαριότητας σχετικά με την αποκομιδή τους.  

6.3. Οι υπεύθυνοι καταστημάτων, περιπτέρων, καντινών, fast food κλπ., στα 

οποία παράγονται κάθε μορφής απορρίμματα, από την άμεση κατανάλωση των 

προσφερόμενων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό, κλπ), οφείλουν να 

τοποθετούν ικανό αριθμό μικρών δοχείων απορριμμάτων και παράλληλα να 

φροντίζουν για την τακτική τους απογέμιση. Επίσης, οφείλουν να διατηρούν  

διαρκώς το κοινόχρηστο χώρο, περιμετρικά της εγκατάστασής τους καθαρό. 

6.4. Για τα απορριπτόμενα χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια  και για την ανακύκλωση 

ισχύει ότι προβλέπεται στο άρθρο 1 του παρόντος κεφ., παρ. 1.3 έως παρ. 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ 

 

Άρθρο 1: Ειδικά απορρίμματα 

1.1. Η Δ/νση Καθαριότητας, βάσει ειδικού προγράμματος που ανακοινώνει στους 

ενδιαφερόμενους περισυλλέγει τα ειδικά απορρίμματα βιομηχανικών, βιοτεχνικών 

και άλλων δραστηριοτήτων (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά κλπ). Οι υπεύθυνοι 

οφείλουν, ως την ημέρα της αποκομιδής, να τα κρατούν συσκευασμένα στα 

προαύλια των επιχειρήσεων και να μη τα εκθέτουν στο πεζοδρόμιο. 

1.2. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει την δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς 

και διάθεσης των ανωτέρω ειδικών απορριμμάτων, οφείλει να ενημερώνει εγγράφως 

τους υπευθύνους και εκείνοι οφείλουν να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά 

τους μέσα.  

Άρθρο 2: Επικίνδυνες επενέργειες 

2.1. Απαγορεύεται:  

 Κάθε εκπομπή καπνού, αιθάλης, αναθυμιάσεων, θερμότητας, θορύβου, 

δονήσεων. 

 Κάθε διαχείριση ή απόρριψη τοξικών και στερεών αποβλήτων.  

 Οποιαδήποτε άλλη επενέργεια, εφόσον δημιουργεί κίνδυνο για την υγεία και 

το περιβάλλον εντός οικιστικών περιοχών του Δήμου Κηφισιάς. 

 Άρθρο 3. Περιορισμοί σε δραστηριότητες 

3.1. Οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές, κτηνοτροφικές, εμπορικές, τουριστικές, 

αποθηκευτικές, επιχειρήσεις κλπ. που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου 

Κηφισιάς υποχρεούνται στην: 

 Εφαρμογή σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και να εγκαθιστούν 

ειδικά φίλτρα για τον περιορισμό της μόλυνσης. Χρήση συγκεκριμένων 

πρώτων και βοηθητικών υλών και καυσίμων.  

 Τήρηση οριακών τιμών αερίων αποβλήτων. 

 Εγκατάσταση οργάνων ελέγχου της ποιότητας και ποσότητας αερίων 

αποβλήτων, καυσίμων, πρώτων και βοηθητικών υλών. 

 Καθορισμό ύψους καμινάδων. 

 Τις καθορισμένες από τα αρμόδια Υπουργεία (Υγείας- ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) 

οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σε περιοχές κατοικίας ή 

κοινής χρήσης. 

3.2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις, από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται 

στερεά απόβλητα, είναι υποχρεωμένες να τα διαχειρίζονται σύμφωνα με σχέδιο 

περιορισμού, ανακύκλωσης και επεξεργασίας τους καθώς και κάθε είδους άλλη 

μέθοδο επαναχρησιμοποίησής τους.  

 



ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1: Οχλούσες δραστηριότητες 

1.1. Περιπτώσεις που αφορούν σε ηχορύπανση, εκπομπές καπνού ή αναθυμιάσεων 

από καταστήματα και επιχειρήσεις, υπάγονται στις διατάξεις της Αστυνομικής και 

Υγειονομικής Αρχής και ιδίως εκείνες που ρυθμίζουν όρους και περιορισμούς για την 

ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

Άρθρο 2: Πλανόδιο – Υπαίθριο Εμπόριο 

2.1. Υπαίθριοι έμποροι, έμποροι λαϊκών αγορών και πωλητές, όπως και πλανόδιοι 

μικροπωλητές, οφείλουν να διατηρούν τον γύρω από αυτούς χώρο πάντοτε καθαρό, 

να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους 

μεταφέρουν σε ειδικούς κάδους που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος. Σε περίπτωση 

αδιαφορίας, παρά τις συστάσεις ο Δήμος προβαίνει στο καθαρισμό του χώρου, 

καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους.  

Άρθρο 3: Υπαίθρια εναπόθεση 

3.1. Στις περιπτώσεις που χορηγείται από το Δήμο άδεια κατάληψης πεζοδρομίου ή 

κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, στοίβαξη εμπορευμάτων, οικοδομικών 

υλικών κλπ., ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί όλα τα προστατευτικά μέτρα, 

προκειμένου να αποτραπεί κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους.  

Άρθρο 4: Γυαλιά. 

4.1. Ιδιοκτήτες ή υπεύθυνοι λειτουργίας, κάθε καταστήματος και επιχείρησης που 

αναφέρεται σε αυτό το κεφάλαιο οφείλουν να απομακρύνουν με δικά τους μέσα 

σπασμένα τζάμια και μπουκάλια προκειμένου ν΄αποφευχθούν ατυχήματα στο 

απασχολούμενο προσωπικό αποκομιδής.  

Άρθρο 5: Διερχόμενα φορτηγά 

5.1. Κάθε φορτηγό και γενικά βαρύ όχημα διερχόμενο από το Δήμο Κηφισιάς, 

σύμφωνα και με τον ΚΟΚ, πρέπει να διατηρεί το φορτίο του πλήρως καλυμμένο 
(με μουσαμά κ.α.) προς αποφυγή γενικότερης ρύπανσης του περιβάλλοντος από τη 

διασπορά του φορτίου. 

Άρθρο 6: Διαφημίσεις, σημάνσεις  

6.1. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κάθε είδους διαφήμισης, (συνθήματα ή 

σήματα, graffitis, διαφημιστικές αφίσες, ενδεικτικά κλπ. αυτοκόλλητα και μη), σε 

δένδρα κάδους, στάσεις λεωφορείων, περιφράξεις, κολώνες γενικά, προσόψεις, 

τοίχους, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Δήμου. 

Άρθρο 7: Δεσποζόμενα ζώα (κατοικίδια) 

7.1. Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων οφείλουν να φροντίζουν για τον άμεσο καθαρισμό 

των περιττωμάτων των ζώων τους κατά την διάρκεια του περιπάτου τους.  



Άρθρο 8: Υγρά απόβλητα 

8.1. Δεν επιτρέπεται η ελεύθερη απόρριψη ύδατος και υγρών, κάθε σύστασης, 

τοξικών ή μη σε οδούς, φρεάτια αποχέτευσης, αμπολές, ρέματα, κλπ.  

Άρθρο 9: Νοσοκομειακά απορρίμματα ή άλλα επικίνδυνα υλικά  

9.1. Ο Δήμος δεν προβαίνει στην αποκομιδή των νοσοκομειακών- μολυσματικών 

απορριμμάτων (ενέσεις, γάζες, κλπ) που παράγονται από τα ιατρικά διαγνωστικά 

κέντρα, μικροβιολογικά εργαστήρια, νοσοκομεία καθώς και άλλων επικίνδυνων 

υλικών (καταλύτες, χημικά, φυτοφάρμακα, χρώματα κλπ). Σε καμία περίπτωση 

αυτά δεν πρέπει να βρίσκονται στους κάδους αποκομιδής οικιακών και 

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ή εκτός αυτών.  

Άρθρο 10: Αποχιονισμός οδοστρώματος και ρίψη άλατος για την 

αποκατάσταση των οδικών συγκοινωνιών λόγω χιονοπτώσεων – 

παγετών. 

10.1. Κατά την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεις, παγετός) ο 

Δήμος προβαίνει στην υλοποίηση όλων εκείνων των απαραίτητων μέτρων και 

ενεργειών προκειμένου να συμβάλλει, σύμφωνα με τα υφιστάμενα σχέδια Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου Κηφισιάς, αλλά και την συνεργασία των φορέων της 

κεντρικής διοίκησης στην προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των 

κατοίκων και την διαφύλαξη της περιουσίας τους. Ειδικότερα δε, με την χρήση του 

ειδικού οχήματος πολλαπλών ρόλων μάρκας UNIMOG που διαθέτει, προβαίνει στον 

αποχιονισμό του οδοστρώματος εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Κηφισιάς 

και την ρίψη άλατος επί αυτού για την αποκατάσταση των οδικών συγκοινωνιών 

λόγω χιονοπτώσεων - παγετών. Οι κάτοικοι δε, οφείλουν με κάθε τρόπο να 

διευκολύνουν και να υποστηρίζουν την συγκεκριμένη δράση κατά κύριο λόγο 

σταθμεύοντας τα οχήματά τους με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την 

διέλευσή του. 

 

 
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1: Περαιτέρω δίωξη 

1.1. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρούσα κανονιστική, ο 

Δήμος Κηφισιάς για σχετικές παραβάσεις που θα βεβαιώνονται από όργανα και 

υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή της Νομαρχίας ή και από δικά του εξουσιοδοτημένα 

όργανα μπορεί να παρίσταται ως πολιτικός ενάγων κατά των παραβατών ανεξάρτητα 

εάν έχει υποστεί ή όχι περιουσιακή ζημία. Επιφυλάσσεται επίσης είτε μεμονωμένα 

είτε συμπαριστάμενος με κατοίκους της πόλης να ασκεί δικαιώματα που 

εκπορεύονται από την αστική και διοικητική διαδικασία και προβλέπουν κυρώσεις 

για τους παρανομούντες. 

 

 



Άρθρο 2: Ποινική ευθύνη  

2.1. Οι παραβάτες των αναφερομένων, στην παρούσα κανονιστική απόφαση του 

Δήμου Κηφισιάς, διατάξεων, τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 459 του ποινικού 

κώδικα. 

2.2. Επιπλέον, αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της εφαρμογής αλλά και την 

διαπίστωση των τυχών παραβάσεων των διατάξεων της παρούσης είναι 

καταρχήν τα υγειονομικά και αστυνομικά δημόσια όργανα. Ανάλογα καθήκοντα 

όμως έχει και η Δημοτική Αστυνομία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου7 2 παρ. 

Α εδ. 1, 10, 26 και παρ. Β εδ. Α καθώς και του άρθρου 15 παρ. 5 του υπ΄ αριθ. 23/7-

2-2002 Π.Δ. «Περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας», η οποία για την 

βεβαίωση των παραβάσεων συντάσσει με πληρότητα και σαφήνεια αναφορά σε 

ειδικό αριθμημένο έντυπο στην οποία περιέχονται όλα τα στοιχεία που είναι 

απαραίτητα για την σωστή αξιολόγηση των παραβάσεων, και η οποία κατατίθεται 

στην αρμόδια υπηρεσία το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα. 

2.3. Η υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα και νομιμότητα της αναφοράς και την 

διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή (Εισαγγελέα ή Νομάρχη κατά περίπτωση) για την 

άσκηση της ποινικής δίωξης και για την επιβολή κατά περίπτωσης. 

Άρθρο 3: Είσπραξη προστίμων 

3.1. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις της παρούσης 

κανονιστικής απόφασης, εισπράττονται σύμφωνα με τον νόμο περί βεβαιώσεως 

και εισπράξεως εσόδων Ο.Τ.Α. και αποδίδονται στον Δήμο Κηφισιάς. 

Επιπρόσθετα, τα πρόστιμα επιβάλλονται αυτόματα κατά την διαπίστωση της 

παράβασης, τόσο από την Δημοτική Αστυνομία, και εφόσον συντρέχουν ειδικοί 

λόγοι, με την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Άρθρο 4: Ισχύς 

4.1. Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση του Δήμου Κηφισιάς αποκτά ισχύ αμέσως 

μετά από την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εφαρμόζετε και στις τρεις 

Δημοτικές Ενότητες (Εκάλη, Ερυθραία, Κηφισιά) με ενιαίο τρόπο και ακυρώνει κάθε 

προηγούμενη σχετική απόφαση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 
 ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΟΥ 

ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

Α. ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

01 Τοποθέτηση απορριμμάτων εκτός κάδων 

αποκομιδής 

20€ 

02 Μετακίνηση κάδων 20€ 

03 Φθορά, κλοπή κάδων 100€ 

04 Ρύπανση κάδων με την επικόλληση 

αυτοκόλλητων ή αναγραφή συνθημάτων 

800€ 

05 Ρίψη εντός κάδου απορριμμάτων (κλαδιών, 

μπαζών κλπ) εκτός των οικιακών 

50€ 

06 Παρεμπόδιση τοποθέτησης κάδων-

αυθαίρετη αφαίρεση αυτών- φθορά των «π» 

50€ 

07 Στάθμευση αυτοκινήτων ή άλλου είδους 

οχημάτων μπροστά από κάδους ή containers 

100€ 

08 Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη 

ιδιοκτησία. 

50€ 

Β. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

01 Τοποθέτηση ανακυκλώσιμων 

απορριμμάτων εκτός των κάδων  

20€ 

02 Μετακίνηση κάδων  20€ 

03 Φθορά, κλοπή κάδων 100€ 

04 Ρύπανση κάδων με την επικόλληση 

αυτοκόλλητων ή αναγραφή συνθημάτων 

800€ 

05 Ρίψη εντός κάδου ανακύκλωσης κλαδιών, 

μπαζών οικιακών κ.λ.π. 

50€ 

06 Παρεμπόδιση τοποθέτησης κάδων-

αυθαίρετη αφαίρεση αυτών- φθορά των «π» 

50€ 

07 Στάθμευση αυτοκινήτων ή άλλου είδους 

οχημάτων μπροστά από κάδους 

100€ 

Γ. ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

01 Εναπόθεση ογκωδών απορριμμάτων σε 

σημείο που παρεμποδίζεται η διέλευση  

πεζών (πεζοδρόμια, κοινόχρηστους χώρους) 

και χωρίς ελαχιστοποίηση. 

50€ 

02 Μη τήρηση του προγράμματος 

περισυλλογής (εναπόθεση ογκωδών 

απορριμμάτων εκτός της ορισμένης ημέρας 

) και χωρίς προηγούμενη τηλεφωνική 

ειδοποίηση της Υπ.Καθ. 

50€ σε υποτροπή διπλασιάζεται 



03 Υπέρβαση του καθορισμένου όγκου(1/2 

φορτηγό) ογκωδών απορριμμάτων 

50€ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ / ΦΟΡΤΗΓΟ 

Δ. ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

01 Εναπόθεση πρασίνων απορριμμάτων  

σε χώρους εκτός ορίων ιδιοκτησίας  

και σε σημεία όπου παρεμποδίζεται η 

διέλευση ή πεζών 

50€  

02 Εναπόθεση πρασίνων απορριμμάτων σε 

ελεύθερους δημόσιους η ιδιωτικούς χώρους 

και χωρίς τηλεφωνική ειδοποίηση της Υπ. 

Καθ. 

50€ 

03 Μη τήρηση του προγράμματος 

περισυλλογής (εναπόθεση πρασίνων 

απορριμμάτων εκτός της ορισμένης ημέρας) 

50€ σε υποτροπή διπλασιάζεται 

04 Απόρριψη μη δεματοποιημένων (κλαριών) ή 

μη συσκευασμένων σε σακούλες 

απορριμμάτων (ξερά φύλλα, γκαζόν, άνθη) 

 

50€ σε υποτροπή διπλασιάζεται 

05 Απόρριψη υπολοίπων χώματος, 

κοπροχώματος, πέτρες κλπ. που 

προκύπτουν από κηπευτικές εργασίες σε 

πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους 

50€ σε υποτροπή διπλασιάζεται 

06 Υπέρβαση του καθορισμένου όγκου(1/2 

φορτηγό) ογκωδών απορριμμάτων 

50€ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ / ΦΟΡΤΗΓΟ 

07 Απόρριψη πρασίνων απορριμμάτων 

(γκαζόν, πούσια κλπ) εντός κάδων 

50€ σε υποτροπή διπλασιάζεται 

Ε. ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΚΛΠ. 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

01 Ότι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία 

(Π.Δ. 116/ ΦΕΚ 81-05 -05-03-04 

 

 

02 Καταστροφή ή αποκόλληση του ειδικού 

σήματος για εγκαταλελειμμένα οχήματα 

200€ σε υποτροπή διπλασιάζεται 

03 Εγκατάλειψη οχήματος σε δρόμο, πάρκο, 

άλσος, ξένη ιδιοκτησία 

500€ Ι. Χ επιβατηγά, 300 € μοτο/τα, 1500 € 

μεγάλα οχήματα 

ΣΤ. ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ  

ΧΩΡΟΙ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

01 Ιδιοκτησίες εγκαταλελειμμένες που 

συνιστούν εστίες ρύπανσης. Ακάθαρτοι 

ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι 

πολυκατοικιών, εργοστασίων κλπ) 

100€ 

02 Οικόπεδα που παραμένουν απερίφρακτα 

και χωρίς καθαρισμό. 

200€ σε υποτροπή διπλασιάζεται 

03 Οικόπεδα που δεν έχουν αποψιλωθεί κατά 

την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου (31/5 

κάθε έτους). Εάν έχουν αποψιλωθεί και δεν 

έχουν απομακρυνθεί τα ξερά χόρτα 

300€ το στρέμμα 

150€ προσαύξηση για κάθε επιπλέον 

στρέμμα 

 Και ότι προβλέπεται για τις παραβάσεις από 

την κείμενη νομοθεσία για τα ακάθαρτα 

οικόπεδα ή την έλλειψη περίφραξης και 

αποψίλωσης 

Ποινική δίωξη 



Ζ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

01 Εναπόθεση από καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος υπολειμμάτων τροφών έξω 

από κάδους 

100€ 

02 Ρύπανση του χώρου έμπροσθεν και πέριξ 

των καταστημάτων και επιχειρήσεων. 

50 €σε υποτροπή διπλασιάζεται 

03 Περίπτερα, καντίνες χωρίς δοχεία και 

ακάθαρτους χώρους πέριξ αυτών, ακάθαρτα 

απορριμματοδοχεία 

30€ σε υποτροπή 

04 Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

που μεταφέρουν τα απορρίμματά τους 

σύροντας τις σακούλες έως το σημείο 

συγκέντρωσης των απορριμμάτων, 

ρυπαίνοντας το οδόστρωμα. 

Απόρριψη λαδιών, λιπών κλπ σε κάδους η 

αποχετεύσεις 

1.000€ σε υποτροπή διπλασιάζεται 

05 Απορρίμματα από καθαρισμό η επισκευή 

επαγγελματικού χώρου ή ιδιωτικού χώρου 

250€ 

06 Απορρίμματα κουζίνας που δεν  φυλάσσουν 

σε ψυκτικούς θαλάμους. 

200€ 

07 Μη προμήθεια container σε περίπτωση που 

όγκος των απορριμμάτων ξεπερνά τους 

τρεις κάδους 

500€ 

08 Μη διαχωρισμός των υλικών συσκευασίας 

από τα άλλα απορρίμματα 

50€ 

09 Απόρριψη μη συμπιεσμένων συσκευασιών 

(χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια) 

200€ 

10 Μη προμήθεια συστήματος συμπίεσης 

απορριμμάτων των καταστημάτων 

εστίασης, εφόσον ο όγκος τους υπερβαίνει 

τη χωρητικότητα ενός κάδου 1100 lt 

100€ 

11 Σακούλες με απορρίμματα εκτός κάδων η 

containers. 

200€ ανά αντικείμενο, σακούλα 

12 Έλλειψη φροντίδας από τα καταστήματα, εν 

γένει, συσκευασίας των απορριμμάτων. 

Παρέκκλιση από το ωράριο αποκομιδής 

200€ 

13 Ρύπανση από λαϊκές αγορές και χώρων 

άσκησης υπαίθριου εμπορίου και ρύπανση 

κεντρικής αγοράς 

Για μικροαπορρίμματα 50€ 

Για εγκαταλελειμμένες συσκευασίες 150€ 

Λοιπά προϊόντα χύμα και λάδια 200€ 

Η. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ- ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

01 Ειδικά βιομηχανικά απορρίμματα  

προερχόμενα από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 

εργαστήρια, συνεργεία και άλλες 

παραγωγικές μονάδες όπως μέταλλα, ξύλα, 

έλαια, λίπη, κόλλες, ρητίνες, ρούχα, 

υφάσματα, χρώματα, πλαστικά 

50€ σε υποτροπή διπλασιάζεται 

Θ.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

 

01 Ρύπανση δημοτικών χώρων, μνημείων, 600€ 



αγαλμάτων, δημοτικών κτιρίων, αστικού 

εξοπλισμού κλπ. 

02 Χαρτιά στους δρόμους από πεζούς ή 

επερχόμενους. Απόρριψη χαρτιών και 

λοιπών μικροαντικειμένων στους δρόμους 

και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους από 

πεζούς, περιπατητές ή από αυτοκίνητα.  

20€ 

03 Ρύπανση με λάδια κάθε είδους οχημάτων 

που εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα ή 

άλλους κοινόχρηστους χώρους. Μη 

ειδοποίηση σε περίπτωση διαρροής λαδιών 

από σύγκρουση 

50€ σε υποτροπή διπλασιάζεται 

04 Κατάληψη δημόσιου ή δημοτικού χώρου 

από κάδους (σκάφες) για μπάζα 

500€ την ημέρα 

05 Εσκεμμένη, εγκατάλειψη ή απόρριψη 

αντικειμένων ή μπαζών από εργολάβους ή 

κάθε είδους επαγγελματίες σε δρόμους και 

κοινόχρηστους χώρους. 

3.000€ 

06 Οικοδομικά υλικά χύμα στους δρόμους ή 

άλλους κοινόχρηστους χώρους χωρίς άδεια 

από το δήμο και χωρίς τη λήψη των 

προστατευτικών μέτρων 

200€ σε υποτροπή διπλασιάζεται 

07 Υπολείμματα οικοδομικών υλικών σε δάση, 

πάρκα, ρέματα, πεζοδρόμια ,κλπ. 

200€ 

09 Αμέλεια ιδιοκτητών κατοικίδιων ζώων για 

άμεσο καθαρισμό του ρυπαινόμενου χώρου 

30€ 

10 Αυτοκόλλητα, αφίσες, ενδεικτικά κλπ σε 

δένδρα, κάδους, κολώνες, κλπ. 

800€ 

11 (Υπολείμματα) ήτοι, κόλλες, σχισμένες 

αφίσες, διαφημιστικών ταμπλό 

2.000€ 

12 Ανάμειξη νοσοκομειακών, μολυσματικών ή 

άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων με 

οικιακά απορρίμματα 

 

500€ για μη επικίνδυνα 

2.000€ για επικίνδυνα 

9.000€ για μολυσμένα 

13 Απόρριψη νοσοκομειακών, μολυσματικών ή 

άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων σε 

κάδους οικιακών ή ανακυκλώσιμων 

απορριμμάτων 

 

 200€ 

14 Ρύπανση από μεταφορά ξηρού φορτίου  

500€ 

15 Απόρριψη σπασμένων τζαμιών και 

μπουκαλιών σε κοινόχρηστο χώρο 

50€ 

Σε αυτό το σημείο η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μουστάκη προτείνει την αναβολή 
του θέματος προκειμένου αυτό να εγκριθεί πρωτίστως από την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής η οποία πρόταση μετά από ψηφοφορία απορρίφθηκε διότι 
ψήφισαν υπέρ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Συνοδινού, Κανακάκης, Σφαντός 
(δεν γίνεται αναφορά στο προσωπικό που απασχολείται). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω  και ως έχον 
αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 4 του 
Ν.3463/2006 και 65 του Ν.3852/2010 και μετά από συζήτηση,   
 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει την ισχύ της  Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για την Καθαριότητα 
(όπως αυτή έχει εγκριθεί με το υπ’ αριθμ. 6893/26-03-2008 έγγραφο του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής), στο σύνολο του Δήμου 
Κηφισιάς (τις τρεις δημοτικές ενότητες) με τις προαναφερόμενες αλλαγές στο 
παράρτημα των χρηματικών προστίμων.  

Το δε περιεχόμενο, του πίνακα προστίμων θα περιληφθεί στο έντυπο 
προστίμων που επιβάλει ο Δήμος σε κάθε περίπτωση παράβασης. 

ΥΠΕΡ, ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κορογιαννάκη, Ξυπολυτάς, 
Βλάχου, Κεφαλά, Νικολέλης, Αυλήτης, Κουρμαδιάς, Μπιτσάνης, Παναγιώτου, 
Διονυσιώτης, Σιδέρης, Λιαπάκη, Παπαδημητρίου, Πιτίδη, Τσιλιγκίρης, Δημάκης, 
Βάρδας, Στεφανάκου, Σελιάμη, Τσούλος, Κουνέλλας, Σούρπης, 
Καραγιαννάκης, Συνοδινού, Μουστάκη, Σκορδίλης. 
ΚΑΤΑ, ψηφίζει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σφαντός. 
ΛΕΥΚΟ, ψηφίζει ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Κανακάκης Π.. 
ΠΑΡΟΥΣΑ, δηλώνει η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σπηλιωτοτοπούλου. 
 
 
Η απόφαση αυτή, πήρε τον αριθμό  301/2011 και υπογράφεται από την 
Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ., που πήραν μέρος στη συνεδρίαση. 
 
 
         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
   ΑΝΝΑ ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ          Β ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ Α ΒΛΑΧΟΥ  
     Ακριβές Αντίγραφο             Μ ΚΕΦΑΛΑ Α ΝΙΚΟΛΕΛΗΣ Ε ΑΥΛΗΤΗΣ 
    Κηφισιά, 20/07/2016           Ε ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ Α ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ 
                                    Ν ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ  Ε ΣΙΔΕΡΗΣ  
                                            Α ΠΙΤΙΔΗ Ε ΛΙΑΠΑΚΗ Α ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
                                            Τ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ Φ ΔΗΜΑΚΗΣ Α ΒΑΡΔΑΣ  
                                            Α ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ Μ ΣΕΛΙΑΜΗ 
                                            Γ ΤΣΟΥΛΟΣ Ι ΚΟΥΝΕΛΛΑΣ  Ι ΣΟΥΡΠΗΣ 
                                            Π ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ 
                                            Α ΜΟΥΣΤΑΚΗ  Γ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ  
                                            Β ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Π 
                                            Ν ΣΦΑΝΤΟΣ 

 
 


