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Αριθμός απόφασης: 335/2019 
 

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της με αριθμό 22/2019  

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου  

 
 17ο ΘΕΜΑ: Κανονιστικές Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. 

 

Στον Άλιμο και στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα Βασίλη Κατσή), σήμερα 23 

Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, 

κατόπιν της με αρ. πρωτ. 24010/18-10-2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε 

μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για να 

συζητήσει και αποφασίσει πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

Διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 33 μελών στην έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντα 

τα πρώτα 31 μέλη εκ των αναγραφόμενων: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 

4 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

 

5 ΣΥΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ   

6 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

7 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   

8 ΓΚΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΘΕΟΔΩΡΑ   

9 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ   

10 ΑΛΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

11 ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ   

12 ΔΟΥΔΩΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ   

13 ΒΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

14 ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

15 ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ   

16 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   

17 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ   

18 ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΔΑΝΑΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ   

19 ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ   
20 ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ουδείς 

21 ΜΑΚΑΡΙΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
22 ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

23 ΤΣΑΜΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   

24 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

25 ΜΙΧΑΛΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   

26 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

27 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

28 ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος Αλίμου κ. Ανδρέας Κονδύλης. 

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προτείνεται από τον Πρόεδρο η 

συζήτηση πέντε (5) εκτάκτων θεμάτων με τίτλο: 

1ο έκτακτο: Έκτακτη επιχορήγηση  στα Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  

Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου. 

2ο έκτακτο: Ανανέωση της σύμβασης του ασκούμενου δικηγόρου. 

3ο έκτακτο: Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 6/2019 απόφασης με θέμα: "Εξουσιοδότηση Προϊσταμένου 

Δ/νσης Ο.Υ. για ορισμό υπαλλήλων ως υπεύθυνων λογ/σμών για τα έργα του Π.Δ.Ε." 

4ο έκτακτο: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 276/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: "Ορισμός μελών Δ.Σ. του 

Ν.Π.Δ.Δ. "Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλιμου".  

5ο έκτακτο: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 277/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: "Ορισμός μελών Δ.Σ. του 

Ν.Π.Δ.Δ. "Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου".  

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνουν ότι απαιτείται να συζητηθούν για την εύρυθμη λειτουργία των 

Υπηρεσιών του Δήμου και τα εγγράφουν στην ημερήσια διάταξη μετά τα τακτικά θέματα, σύμφωνα με το 

άρθρο 75 §3 του Ν. 3852/2010. 

Γίνεται συζήτηση προ ημερησίας διάταξης. Κατά την συζήτηση του 16ου θέματος προσήλθαν ο κ. Αντωνάκης 

Ιωάννης και η κα Καμαρινού Κυριακή, ενώ αποχώρησε προσωρινά ο κ. Παπανικολάου, ο οποίος προσήλθε 

κατά τη συζήτηση του 17ου θέματος.  Τα θέματα 2ο και 18ο αποσύρονται. Μετά τη συζήτηση του 9ου θέματος 

προτάσσονται τα θέματα 11 έως 22 της ημερησίας διάταξης. 

Πάνω στο 17ο θέμα ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών την 19/2019 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής με θέμα Κανονιστικές Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, που έχει ως εξής: 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

 

Η προστασία της  δημόσιας υγείας, η καθαριότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η καλή και ασφαλής 

λειτουργία του Δήμου, η προστασία της κοινόχρηστης δημοτικής περιουσίας αποτελούν κοινωνικά αγαθά 

μεγάλης σημασίας, δεδομένου των επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων, την ποιότητα της ζωής τους, την 

προστασία του περιβάλλοντος, αγαθά για τα οποία είναι απαραίτητη η συνεχής συνεργασία του Δήμου και 

των πολιτών, με προκαθορισμένο πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 1 του ν. 3463/2006 όπως ισχύει, η Δημοτική Αρχή ασκεί τις αρμοδιότητες της 

σύμφωνα με «… τις σχετικές διατάξεις των νόμων, των κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης και των 

κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζουν οι ίδιες σύμφωνα με το άρθρο 79 …» 

Σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1, καθώς και την παρ. 3 του ν. 3463/2006 όπως ισχύει, η Δημοτική Αρχή 

ρυθμίζει θέματα της αρμοδιότητας της, εκδίδοντας τοπική κανονιστική απόφαση στο πλαίσιο της κείμενης 

νομοθεσίας με την οποία θέτει κανόνες, επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα, ορίζοντας το ύψος του προστίμου 

και τη διαδικασία επιβολής τους. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, εισηγούμεθα τις κάτωθι κανονιστικές 

διατάξεις: 

 

Α. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

29 ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ   

30 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

31 ΜΕΞΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ   

32 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

33 ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   
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Σε συνέχεια προαναφερόμενης σκέψης και προκειμένου, συνεπώς, να διατηρείται καθαρός ο Δήμος Αλίμου 

και η αποκομιδή και η διαχείριση του απορρίμματος να είναι σύμφωνη με την κείμενη Νομοθεσία και τον 

Νέο Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό, είναι απαραίτητο να γίνεται σωστά η διακριτή συλλογή των 

απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων ανά είδος («ρεύμα αποκομιδής»), ιδίως για τα ρεύματα των 

ανακυκλώσιμων και των οργανικών αποβλήτων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. γ περ. 8 και 10 του ν. 3463/2006 όπως ισχύει (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) εμπίπτει 

στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής:  

• ο προσδιορισμός όρων και προϋποθέσεων της ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων, 

επιχειρήσεων κ.λπ. που επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων, και τις εν γένει 

λειτουργίες της πόλης 

•  η μέριμνα καθώς και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας  

Επειδή η καθαριότητα, η αποκομιδή των απορριμμάτων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι 

καθοριστικά στοιχεία για την προστασία του περιβάλλοντος, την βιώσιμη ανάπτυξη και τη διατήρηση της 

δημόσιας υγείας, εισηγούμαστε τους βασικούς κανόνες για τα Καταστήματα και τις Επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Αλίμου και παράγουν απορρίμματα, οι οποίοι 

περιλαμβάνονται στα ΑΡΘΡΑ 1 και 2. 

* Σημειώνεται ότι η περίοδος από την ψήφιση των δύο αυτών διατάξεων και μέχρι και την 31.12.2019 θα 

αποτελεί περίοδο προσαρμογής, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα, 

αλλά θα γίνεται ενημέρωση και συστάσεις προς τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις της πόλης.  

 

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΣΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ (Π.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, 

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ Ή 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ 

ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο διάσπαρτων, ακινητοποιημένων και φθαρμένων μέσων μεταφοράς (κάθε 

είδους οχημάτων, αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, εν γένει δικύκλων ή τρικύκλων) που δεν φέρουν πινακίδες 

κυκλοφορίας, δεν έχουν μετακινηθεί επί μακρόν, φέρουν ρύπους, φθορές, τους έχουν αφαιρεθεί επί 

μέρους εξαρτήματα κ.λπ., τα οποία καταλαμβάνουν χώρους στάθμευσης και καθιστάμενα αυτά εστίες 

μόλυνσης.  

Προκειμένου, συνεπώς, να διατηρείται καθαρός και ευπρεπής ο Δήμος Αλίμου και να λειτουργεί 

προσφέροντας τους καλύτερους δυνατούς όρους διαβίωσης, στην κατεύθυνση της βελτίωσης της 

καθημερινότητας των κατοίκων και επισκεπτών αυτού, αναφορικά με την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση 

και στάθμευση κάθε είδους μέσων μεταφοράς - τροχοφόρων εντός των διοικητικών του ορίων, κρίνεται 

απαραίτητο η απόσυρση των ανωτέρων  εφόσον δεν φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας. Όπως 

προαναφέρθηκε, έχει παρατηρηθεί ότι δεν μετακινούνται επί πολύ χρόνο, δημιουργώντας κωλύματα στη 

στάθμευση λοιπών τροχοφόρων, ενίοτε και στην ομαλή κυκλοφορία και άνευ κινδύνων, των λοιπών 

τροχοφόρων  αποτελώντας εστίες μόλυνσης, παρεμποδίζοντας την εργασία των οδοκαθαριστών και 

οδοκαθαριστριών. Κατ΄ αυτόν το τρόπο, ο Δήμος θα προσφέρει στην κοινή χρήση, περισσότερες θέσεις 

στάθμευσης στους δρόμους της διοικητικής του ευθύνης, θα συνεισφέρει στην ομαλότερη και ευκολότερη 

διακίνηση των κάθε είδους οχημάτων / τροχοφόρων, και εν γένει θα συνεισφέρει στην ομαλότερη και 

ασφαλέστερη κυκλοφορία, διευκολύνοντας και την επιμελέστερη καθαριότητα των δρόμων και λοιπών 

κοινοχρήστων χώρων και κατά συνέπεια συνεισφέροντας θετικά στη δημόσια υγιεινή. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. β περ. 4,  παρ. γ περ. 3, 4, 10 και 13  και παρ. ε περ. 24 του ν. 3463/2006 

όπως ισχύει (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής μεταξύ άλλων:  

• η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων 

• ο έλεγχος της στάθμευσης των αυτοκινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

• η ρύθμιση της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη 

μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία 

• η μέριμνα καθώς και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας  

• η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους 

• η λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής 

Επειδή η απόσυρση κάθε μέσου μεταφοράς / τροχοφόρου όπως προαναφέρθηκε, ενδεικτικά αυτοκίνητα, 

μοτοσυκλέτες κ.λπ. που δεν φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας αποτελεί σημαντικό στοιχείο αφενός μεν στην 

συμβολή της ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας καθώς και στάθμευσης των λοιπών μέσων μεταφοράς / 

τροχοφόρων κ.λπ., αφετέρου δε στην δημόσια υγιεινή και διατήρηση της δημόσιας υγείας, ορίζουμε την 

κανονιστική διάταξη του ΑΡΘΡΟΥ 3, για τα μη φέροντα πινακίδες κυκλοφορίας μέσα μεταφοράς / 

τροχοφόρα που ευρίσκονται σταθμευμένα σε δημόσιους / δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους, δρόμους ή 

και πεζοδρόμια, εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Αλίμου. 

 
Γ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ {ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

(κάγκελα)} 

Σύμφωνα με το άρθρο 178 και ειδικότερα τις παραγράφους 1 και 4 του ν.  3463/2006 όπως ισχύει (ΦΕΚ 

114/Α΄/2006) εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής, η μέριμνα για την διατήρηση και προστασία 

κάθε είδους περιουσίας του Δήμου. 

Επειδή η κάθε είδους φθορά σε περιουσιακά στοιχεία του Δήμου και ειδικότερα η φθορά (καταστροφή, 

μετατόπιση, αποξήλωση κ.λπ. σε τμήμα ή εις ολόκληρον) στα προστατευτικά κολωνάκια ή και 

κιγκλιδώματα (κάγκελα) που τίθενται επί των πεζοδρομίων για την ασφάλεια κυρίως των πεζών και την 

παρεμπόδιση της παράνομης στάθμευσης των οχημάτων, πέραν της δίωξης για φθορά δημόσιας 

περιουσίας, πρέπει να επισύρουν και πρόστιμο, εισηγούμαστε τη διάταξη του ΆΡΘΡΟΥ 4. 

 

Δ. ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΗΧΕΙΑ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. γ περ. 10 του ν 3463/2006 όπως ισχύει (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) εμπίπτει στην 

αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής, η μέριμνα καθώς και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας 

υγείας όπως, μεταξύ άλλων, ο έλεγχος της ηχορύπανσης. 

Επειδή η εκπομπή ήχων από τοποθετημένα, έστω και προσωρινού χαρακτήρα, ηχεία σε εξωτερικούς 

χώρους, ανεξάρτητα των ωρών εκπομπής αυτών, προκαλούν ηχορύπανση με δυσμενείς επιπτώσεις στην 

υγεία και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Δήμου Αλίμου, εισηγούμαστε τη διάταξη του ΑΡΘΡΟΥ 5. 

Ύστερα από τα ανωτέρω καλούμε τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν για τη θέσπιση 

των ακόλουθων Κανονιστικών Διατάξεων: 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

 
Άρθρο 1 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

1. Κάθε κατάστημα ή/και επιχείρηση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλίμου οφείλει να διαθέτει 

και να χρησιμοποιεί έναν ή περισσότερους διακριτούς κάδους συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (μπλε 

χρώματος), για τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο). 

2. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €) για 

επιχειρήσεις μέχρι και εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα, χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) για επιχειρήσεις 

από εκατό (100) έως και χίλια (1.000) τετραγωνικά μέτρα και τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 €) για 

επιχειρήσεις από χίλια (1.000) τετραγωνικά μέτρα και άνω. Τα ποσά αυτά διπλασιάζονται προκειμένου για 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, όπως αυτό οριοθετείται μεταξύ 

της λεωφόρου Ποσειδώνος και της ακτογραμμής. 

3. Σε περίπτωση υποτροπής κατά το δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της παράβασης, τα ποσά της 

προηγούμενης παραγράφου διπλασιάζονται. 

4. Το πρόστιμο επιβάλλεται με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έπειτα από γραπτή έκθεση περί 

της παράβασης από όργανο του Δήμου. 

 

Σημειώνεται ότι η περίοδος από την ψήφιση του παρόντος άρθρου και μέχρι και την 31.12.2019 θα 

αποτελεί περίοδο προσαρμογής, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα, αλλά 

θα γίνεται ενημέρωση και συστάσεις προς τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις.  

 

 

Άρθρο 2 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

1. Κάθε κατάστημα ή/και επιχείρηση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλίμου οφείλει να διαθέτει 

και να χρησιμοποιεί έναν ή περισσότερους διακριτούς κάδους συλλογής οργανικών αποβλήτων (καφέ 

χρώματος), για τη χωριστή συλλογή αυτών (φρούτα, λαχανικά, υπολείμματα τροφών, φύλλα, κλαδιά, χώμα, 

ξηροί καρποί και περιβλήματα αυτών, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας και ζωϊκά προϊόντα, ψάρια, τσόφλια 

αυγών, υπολείμματα καφέ, χαρτί κουζίνας χρησιμοποιημένο).  

2. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €) για 

επιχειρήσεις μέχρι και εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα, χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) για επιχειρήσεις 

από εκατό (100) έως και χίλια (1.000) τετραγωνικά μέτρα και τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 €) για 

επιχειρήσεις από χίλια (1.000) τετραγωνικά μέτρα και άνω. Τα ποσά αυτά διπλασιάζονται προκειμένου για 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, μεταξύ της λεωφόρου 

Ποσειδώνος και της ακτογραμμής. 

3. Σε περίπτωση υποτροπής κατά το δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της παράβασης, τα ποσά της 

προηγούμενης παραγράφου διπλασιάζονται. 

4. Το πρόστιμο επιβάλλεται με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έπειτα από γραπτή έκθεση περί 

της παράβασης από όργανο του Δήμου. 
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Σημειώνεται ότι η περίοδος από την ψήφιση του παρόντος άρθρου και μέχρι και την 31.12.2019 θα 

αποτελεί περίοδο προσαρμογής, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα, αλλά 

θα γίνεται ενημέρωση και συστάσεις προς τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις.  

 

Άρθρο 3 

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

1. Απαγορεύεται η στάθμευση ή/και τοποθέτηση ή/και παραμονή κάθε είδους μέσου μεταφοράς/ 

τροχοφόρου (αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες κ.λπ.) άνευ πινακίδων κυκλοφορίας στις δημόσιες/ δημοτικές 

οδούς, τα πεζοδρόμια και εν γένει σε κάθε κοινόχρηστο και δημόσιο/δημοτικό χώρο. 

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: 

Α) Το μέσο μεταφοράς, όπως ενδεικτικά έχει προσδιοριστεί ανωτέρω, άνευ πινακίδας κυκλοφορίας 

απομακρύνεται αμέσως άμα τον εντοπισμό του με κατάλληλο συνεργείο (γερανό) από τον δημόσιο / 

δημοτικό χώρο και μεταφέρεται σε δημοτικό ή ιδιωτικό χώρο φύλαξης. 

Β) Μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών, και εφόσον το μέσο μεταφοράς δεν έχει ζητηθεί, εκκινεί 

για αυτό η διαδικασία απόσυρσης εγκαταλειμμένων οχημάτων του ΠΔ 116/2004 (ά. 9, ΦΕΚ Α’ 81/2001) 

Γ) Σε περίπτωση που το μέσο μεταφοράς, είτε εντός τριάντα (30) ημερών από την απομάκρυνσή του 

από τον δημόσιο / δημοτικό χώρο και τη μεταφορά του σε χώρο φύλαξης, είτε σε οποιοδήποτε άλλο 

χρονικό σημείο μέχρι και την οριστική απόσυρσή του με τη διαδικασία του ΠΔ 116/2004, ζητηθεί με 

έγγραφη αίτηση του ιδιοκτήτη του προς τον Δήμο Αλίμου, αυτό επιστρέφεται εφόσον σωρευτικά:  

i. Καταβληθούν στον Δήμο οι δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης.  

ii. Υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του υπεύθυνη δήλωση προς τον Δήμο ότι εφεξής το εν λόγω μέσο 

μεταφοράς θα φυλάσσεται σε συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο, στον οποίον είτε ο ίδιος είναι 

ιδιοκτήτης του, είτε φέρει έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη και  

iii. Επιβληθεί στον ιδιοκτήτη του εν λόγω μέσου μεταφοράς διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων 

(500) ευρώ για την παράβαση της απαγόρευσης της άρθρου 1 της παρούσας κανονιστικής 

διάταξης. Το πρόστιμο επιβάλλεται από τη Δημοτική Αστυνομία και βεβαιώνεται από την 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

 

Άρθρο 4 

ΦΘΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ) 

1. Απαγορεύεται κάθε είδους επέμβαση, φθορά, αποξήλωση ή μετακίνηση σε τμήμα ή εις ολόκληλον στα 

προστατευτικά κολωνάκια και στα προστατευτικά κιγκλιδώματα (κάγκελα) που τίθενται επί των 

πεζοδρομίων ή τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλίμου για 

την ασφάλεια των πεζών και την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης οχημάτων. 

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής επιβάλλεται, πέραν των τυχόν ποινικών κυρώσεων, 

διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ σε όποιον προκαλεί φθορά 
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σε τμήμα ή εις ολόκληρον ή μετακινεί ή αποξηλώνει τα προστατευτικά κολωνάκια ή και τα προστατευτικά 

κιγκλιδώματα. 

3. Το πρόστιμο επιβάλλεται με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έπειτα από γραπτή έκθεση περί 

της παράβασης από όργανο του Δήμου. 

 

Άρθρο 5 

ΗΧΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

1. Κάθε κατάστημα και επιχείρηση, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλίμου, οφείλει να μην 

τοποθετεί και λειτουργεί ηχεία σε εξωτερικούς χώρους, ανεξάρτητα των ωρών εκπομπής αυτών. 

2. Σε περίπτωση παράβασης της προαναφερόμενης υποχρέωσης επιβάλλεται διοικητικό χρηματικό 

πρόστιμο ύψους από χίλια ευρώ (1.000 €) έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) στους κατόχους ηχείων σε 

λειτουργία που είναι τοποθετημένα, έστω και προσωρινά, σε εξωτερικούς χώρους, ανεξαρτήτως της ώρας 

εκπομπής ήχων αυτών, λαμβανομένων υπόψιν των ιδιαίτερων συνθηκών όπως π.χ. τις ώρες κοινής 

ησυχίας, τη γειτνίαση με σχολεία/παιδικούς σταθμούς, καθώς και την τυχόν υποτροπή του κατόχου αυτών 

(των ηχείων) κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο από την εν λόγω πράξη. 

3. Το πρόστιμο επιβάλλεται με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έπειτα από γραπτή έκθεση περί 

της παράβασης από όργανο του Δήμου. 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση.  

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1. Εγκρίνουν την υπ’ αριθμ. 19/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα ‘Κανονιστικές 

Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης’, ως έχει. 

2. Εγκρίνουν τις ως άνω κανονιστικές διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, οι οποίες 

παρατίθενται στο τέλος της παρούσης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  

3. Εξουσιοδοτούν τον Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια. 

 

Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 335/2019. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 
 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
(Υπογραφές) 
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  

 
Άρθρο 1 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

1. Κάθε κατάστημα ή/και επιχείρηση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλίμου οφείλει να διαθέτει 

και να χρησιμοποιεί έναν ή περισσότερους διακριτούς κάδους συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (μπλε 

χρώματος), για τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο). 

2. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €) για 

επιχειρήσεις μέχρι και εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα, χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) για επιχειρήσεις 

από εκατό (100) έως και χίλια (1.000) τετραγωνικά μέτρα και τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 €) για 

επιχειρήσεις από χίλια (1.000) τετραγωνικά μέτρα και άνω. Τα ποσά αυτά διπλασιάζονται προκειμένου για 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, όπως αυτό οριοθετείται μεταξύ 

της λεωφόρου Ποσειδώνος και της ακτογραμμής. 

3. Σε περίπτωση υποτροπής κατά το δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της παράβασης, τα ποσά της 

προηγούμενης παραγράφου διπλασιάζονται. 

4. Το πρόστιμο επιβάλλεται με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έπειτα από γραπτή έκθεση περί 

της παράβασης από όργανο του Δήμου. 

 

Σημειώνεται ότι η περίοδος από την ψήφιση του παρόντος άρθρου και μέχρι και την 31.12.2019 θα 

αποτελεί περίοδο προσαρμογής, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα, αλλά 

θα γίνεται ενημέρωση και συστάσεις προς τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις.  

 

Άρθρο 2 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

1. Κάθε κατάστημα ή/και επιχείρηση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλίμου οφείλει να διαθέτει 

και να χρησιμοποιεί έναν ή περισσότερους διακριτούς κάδους συλλογής οργανικών αποβλήτων (καφέ 

χρώματος), για τη χωριστή συλλογή αυτών (φρούτα, λαχανικά, υπολείμματα τροφών, φύλλα, κλαδιά, χώμα, 

ξηροί καρποί και περιβλήματα αυτών, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας και ζωϊκά προϊόντα, ψάρια, τσόφλια 

αυγών, υπολείμματα καφέ, χαρτί κουζίνας χρησιμοποιημένο).  

2. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €) για 

επιχειρήσεις μέχρι και εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα, χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) για επιχειρήσεις 

από εκατό (100) έως και χίλια (1.000) τετραγωνικά μέτρα και τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 €) για 

επιχειρήσεις από χίλια (1.000) τετραγωνικά μέτρα και άνω. Τα ποσά αυτά διπλασιάζονται προκειμένου για 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, μεταξύ της λεωφόρου 

Ποσειδώνος και της ακτογραμμής. 

3. Σε περίπτωση υποτροπής κατά το δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της παράβασης, τα ποσά της 

προηγούμενης παραγράφου διπλασιάζονται. 
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4. Το πρόστιμο επιβάλλεται με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έπειτα από γραπτή έκθεση περί 

της παράβασης από όργανο του Δήμου. 

 

Σημειώνεται ότι η περίοδος από την ψήφιση του παρόντος άρθρου και μέχρι και την 31.12.2019 θα 

αποτελεί περίοδο προσαρμογής, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα, αλλά 

θα γίνεται ενημέρωση και συστάσεις προς τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις.  

 

Άρθρο 3 

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

1. Απαγορεύεται η στάθμευση ή/και τοποθέτηση ή/και παραμονή κάθε είδους μέσου μεταφοράς/ 

τροχοφόρου (αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες κ.λπ.) άνευ πινακίδων κυκλοφορίας στις δημόσιες/ δημοτικές 

οδούς, τα πεζοδρόμια και εν γένει σε κάθε κοινόχρηστο και δημόσιο/δημοτικό χώρο. 

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: 

Α) Το μέσο μεταφοράς, όπως ενδεικτικά έχει προσδιοριστεί ανωτέρω, άνευ πινακίδας κυκλοφορίας 

απομακρύνεται αμέσως άμα τον εντοπισμό του με κατάλληλο συνεργείο (γερανό) από τον δημόσιο / 

δημοτικό χώρο και μεταφέρεται σε δημοτικό ή ιδιωτικό χώρο φύλαξης. 

Β) Μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών, και εφόσον το μέσο μεταφοράς δεν έχει ζητηθεί, εκκινεί 

για αυτό η διαδικασία απόσυρσης εγκαταλειμμένων οχημάτων του ΠΔ 116/2004 (ά. 9, ΦΕΚ Α’ 81/2001) 

Γ) Σε περίπτωση που το μέσο μεταφοράς, είτε εντός τριάντα (30) ημερών από την απομάκρυνσή του 

από τον δημόσιο / δημοτικό χώρο και τη μεταφορά του σε χώρο φύλαξης, είτε σε οποιοδήποτε άλλο 

χρονικό σημείο μέχρι και την οριστική απόσυρσή του με τη διαδικασία του ΠΔ 116/2004, ζητηθεί με 

έγγραφη αίτηση του ιδιοκτήτη του προς τον Δήμο Αλίμου, αυτό επιστρέφεται εφόσον σωρευτικά:  

i. Καταβληθούν στον Δήμο οι δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης.  

ii. Υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του υπεύθυνη δήλωση προς τον Δήμο ότι εφεξής το εν λόγω μέσο 

μεταφοράς θα φυλάσσεται σε συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο, στον οποίον είτε ο ίδιος είναι 

ιδιοκτήτης του, είτε φέρει έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη και  

iii. Επιβληθεί στον ιδιοκτήτη του εν λόγω μέσου μεταφοράς διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων 

(500) ευρώ για την παράβαση της απαγόρευσης της άρθρου 1 της παρούσας κανονιστικής 

διάταξης. Το πρόστιμο επιβάλλεται από τη Δημοτική Αστυνομία και βεβαιώνεται από την 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

 

Άρθρο 4 

ΦΘΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ) 

1. Απαγορεύεται κάθε είδους επέμβαση, φθορά, αποξήλωση ή μετακίνηση σε τμήμα ή εις ολόκληλον στα 

προστατευτικά κολωνάκια και στα προστατευτικά κιγκλιδώματα (κάγκελα) που τίθενται επί των 
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πεζοδρομίων ή τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλίμου για 

την ασφάλεια των πεζών και την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης οχημάτων. 

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής επιβάλλεται, πέραν των τυχόν ποινικών κυρώσεων, 

διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ σε όποιον προκαλεί φθορά 

σε τμήμα ή εις ολόκληρον ή μετακινεί ή αποξηλώνει τα προστατευτικά κολωνάκια ή και τα προστατευτικά 

κιγκλιδώματα. 

3. Το πρόστιμο επιβάλλεται με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έπειτα από γραπτή έκθεση περί 

της παράβασης από όργανο του Δήμου. 

 

Άρθρο 5 

ΗΧΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

1. Κάθε κατάστημα και επιχείρηση, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλίμου, οφείλει να μην 

τοποθετεί και λειτουργεί ηχεία σε εξωτερικούς χώρους, ανεξάρτητα των ωρών εκπομπής αυτών. 

2. Σε περίπτωση παράβασης της προαναφερόμενης υποχρέωσης επιβάλλεται διοικητικό χρηματικό 

πρόστιμο ύψους από χίλια ευρώ (1.000 €) έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) στους κατόχους ηχείων σε 

λειτουργία που είναι τοποθετημένα, έστω και προσωρινά, σε εξωτερικούς χώρους, ανεξαρτήτως της ώρας 

εκπομπής ήχων αυτών, λαμβανομένων υπόψιν των ιδιαίτερων συνθηκών όπως π.χ. τις ώρες κοινής 

ησυχίας, τη γειτνίαση με σχολεία/παιδικούς σταθμούς, καθώς και την τυχόν υποτροπή του κατόχου αυτών 

(των ηχείων) κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο από την εν λόγω πράξη. 

3. Το πρόστιμο επιβάλλεται με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έπειτα από γραπτή έκθεση περί 

της παράβασης από όργανο του Δήμου. 
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