ΣΧΕΔΙΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ 2
Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής :
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ανήκει στην
Δημοτική Αρχή, η οποία εξουσιοδοτεί τα αρμόδια όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας και
της Διεύθυνσης Καθαριότητας (προϊστάμενους, επόπτες καθαριότητας κ.λπ.) , το
προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας και το αντίστοιχο προσωπικό κάθε άλλης
εμπλεκόμενης βάση αρμοδιότητας υπηρεσίας για τη διαπίστωση των παραβάσεων, την
επιβολή των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων ή άλλων διοικητικών μέτρων και την
υποβολή μηνύσεων σε βάρος των παραβατών.

ΑΡΘΡΟ 4
Η παράγραφος 4 – 2 αντικαθίσταται ως εξής :
Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων,
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 περ. γ και ε του παρόντος
Κανονισμού, πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση προς
το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δημοτών της αρμόδιας υπηρεσίας
Καθαριότητας του Δήμου ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής, που
καταρτίζεται από την Διεύθυνση Καθαριότητας. Ως προϋπόθεση της αποκομιδής
αυτής ορίζεται ότι ο όγκος των συγκεκριμένων απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας ανά
εβδομάδα να μην είναι μεγάλος και ειδικότερα να καταλαμβάνει χώρο που δεν
υπερβαίνει το ήμισυ της χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού φορτηγού ενός (1)
τόνου. Το ειδικό τέλος αποκομιδής ορίζεται ανά κυβικό μέτρο στα 100 €, όταν
πρόκειται
για
αποκομιδή
πολλών
ογκωδών
αντικειμένων.
Το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δημοτών της αρμόδιας υπηρεσίας
Καθαριότητας του Δήμου είναι 2813-409600 , της Δνσης Δημοτικής Αστυνομίας
είναι 2813-409500 και του αντιδημάρχου υπηρεσίας 2813-409409.
Ειδικότερα για μεμονωμένα ογκώδη αντικείμενα ιδιωτών με απόφαση του
αρμόδιου Αντιδημάρχου μπορεί να ορίζεται ανά δημοτική ενότητα Χώρος
προσωρινής Εναπόθεσης Ογκωδών Αντικειμένων (Χ.Ε.Ο.Α.) ο όποιος θα λειτουργεί
ατελώς για τους δημότες . Η Διεύθυνση Καθαριότητας έχει την υποχρέωση να
ενημερώνει το κοινό για το χρόνο και τον τρόπο λειτουργιάς των Χ.Ε.Ο.Α. που
δημιουργούνται καθώς και το χρονικό διάστημα για το οποίο θα λειτουργούν.

ΑΡΘΡΟ 5
Η παράγραφος 5 – 7 αντικαθίσταται ως εξής :
Η καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από
διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι
οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους παραχωρούμενους χώρους καθαρούς κατά την
διάρκεια των εκδηλώσεων και μετά το πέρας αυτών τους αποδίδουν στην κοινή χρήση,
στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των
απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως των
διοργανωτών με την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόμενου
τέλους. Το τέλος ορίζεται από 150 € έως και 500 € ανάλογα με την περίπτωση και την
έκταση της ρύπανσης.
Σε κάθε περίπτωση, τα απορρίμματα, πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα
μηχανικής αποκομιδής ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν
σε σημεία που υποδεικνύει η αρμόδια Διεύθυνση.

ΑΡΘΡΟ 7
Η παράγραφος 7 - 11 αντικαθίσταται ως εξής :
Ο Δήμος Ηρακλείου προωθεί προγράμματα ανακύκλωσης και διαλογής (χαρτί,
γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικά κ.α.). Ενημερώνει , ευαισθητοποιεί και ενεργοποιεί τους
πολίτες ότι όλοι έχουμε την υποχρέωση να συμβάλλουμε στην καλύτερη
υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Απαγορεύεται να τοποθετούνται μέσα στους
κάδους ανακύκλωσης οτιδήποτε πέρα από τα ανακυκλώσιμα υλικά.
Επίσης απαγορεύεται η οποιαδήποτε αφαίρεση ανακυκλώσιμων υλικών μέσα από
τους κάδους ανακύκλωσης από μη εξουσιοδοτημένα και αρμόδια όργανα .
Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 1000 € και θα ασκείται και η
προβλεπόμενη από το νόμο δίωξη για κλοπή δημόσιου υλικού.

προστίθεται νέα παράγραφος 7-21
Ωράριο εναπόθεσης απορριμμάτων
Η Διεύθυνση Καθαριότητας με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου μπορεί να
ορίζει ωράριο εναπόθεσης απορριμμάτων όπου κρίνει απαραίτητη την εφαρμογή του
για την καλύτερη δυνατή λειτουργιά της αποκομιδής. Η καθιέρωση ωραρίου μπορεί
να αφορά συγκεκριμένη κατηγορία απορριμμάτων εξαιρώντας τα υπόλοιπα και
συγκεκριμένη περιοχή αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων που προκύπτουν (π.χ.
τουριστικές περιοχές)
Έχει δε την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα και αναλυτικά τους δημότες για την
ημερομηνία έναρξης και λήξης της ενεργοποίηση του ωραρίου που θα προβλέψει .
Η παραβίαση ωραρίου εναπόθεσης απορριμμάτων (όπου προβλέπεται) τιμωρείται με
χρηματικό πρόστιμο 150 € το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση επανάληψης της
παράβασης.

ΑΡΘΡΟ 8
Η παράγραφος 8 - 6 αντικαθίσταται ως εξής :
Σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλων ποσοτήτων χαρτιού ή χαρτοκιβωτίων οι πολίτες μπορούν
να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Δήμο στον αριθμό κλήσης 2813-409600

ΑΡΘΡΟ 9
Η παράγραφος 9 - 5 αντικαθίσταται ως εξής :
Απαγορεύεται ο εσταβλισμός ή εκτροφή ζώων – πτηνών (π.χ. κότες , κατσίκες ,
βοοειδή , άλογα κ.λ.π.) κοντά σε κατοικημένες περιοχές χωρίς σχετική άδεια.
Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 1500 € και υποχρεούνται
στην άμεση κατάργηση των υποδομών που έχουν δημιουργήσει και τη μεταφορά
των ζώων σε αδειοδοτημενο κατάλληλο χώρο εντος 10 ημερών από την βεβαίωση
του σχετικού προστίμου.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο
5000 €.

ΑΡΘΡΟ 10
προστίθεται νέα παράγραφος 10-3
10-3 Απαγορεύεται η επικόλληση κηδειόχαρτων εκτός των ειδικών πλαισίων και
καθορισμένων θέσεων.
Υπεύθυνο για την παράβαση ορίζεται το εκαστωτε γραφείο κηδειών και εις βάρος
του επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 100 €.

ΑΡΘΡΟ 13
Η παράγραφος 13 - 3 αντικαθίσταται ως εξής :
Απαγορεύεται η στάθμευση μπροστά από κάδους και η εμπόδιση της μηχανικής
αποκομιδής των απορριμμάτων και η παρεμπόδιση δημοτών στην εναπόθεση
απορριμμάτων στους κάδους. Στους παραβάτες επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο
100 € και σε περίπτωση παρεμπόδισης της κυκλοφορίας θα εφαρμόζονται
παράλληλα και οι αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ο.Κ..

προστίθεται νέα παράγραφος 13-5
13-5 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 116/05-03-2004 και της ΚΥΑ
1002901/67/2002-ΦΕΚ57/Β/24-1-2002
προβλέπεται
η
διαδικασία
του
χαρακτηρισμού ενός εγκαταλελειμμένου οχήματος στο οδόστρωμα ως στερεό
απόβλητο για την οποία αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Δημοτικής
Αστυνομίας. Εφόσον τα εγκαταλελειμμένα οχήματα περιέλθουν στην κατοχή του
Δήμου ως στερεά απόβλητα , αρμόδια υπηρεσία για την απομάκρυνση τους από τις
οδούς είναι η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου σύμφωνα με την ανωτέρω κατά
περίπτωση νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 17
προστίθεται νέα παράγραφος 17-4
17 – 4 Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012/ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012 οι
ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων,
που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι
100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά
χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων
εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται
μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας
επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που
αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
Στους παραπάνω χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη
αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης
Οκτωβρίου κάθε έτους.
Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 0,50
€/τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας αφού ακολουθηθει η κατωθι διαδικασία :
1. Διαπίστωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (π.χ. Δ/νσης Πρασίνου ,
Πολιτικής Προστασίας , Δημοτικής Αστυνομίας , Διεύθυνση καθαριότητας κλπ),
σχετικά με την ανάγκη καθαρισμού του οικοπέδου.
2. Έρευνα για την αναζήτηση του ιδιοκτήτη.
3.Έγγραφο προς τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου ώστε να προβεί σε άμεσο
καθαρισμό, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας 5 ημερών στο οποίο θα

επισημαίνονται και οι κυρώσεις που θα έχει εάν δε συμμορφωθεί από την
υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.
4.Έκθεση αυτοψίας της Δημοτικής Αστυνομίας, που περιγράφει τη σχετική
παράβαση και τη διαδικασία ελέγχου και επανελέγχων της ιδιοκτησίας προς την
Πολιτική Προστασία.
7.Βεβαίωση για τη μη συμμόρφωση
χρηματικού προστίμου εις βάρος του
ιδιοκτήτη του οικοπέδου από την Πολιτική Προστασία και έγγραφο προς την
Εισαγγελία για σχετική παραγγελία καθαρισμού.
8. Καθαρισμός οικοπέδου και καταλογισμός των σχετικών δαπανών καθαρισμού
και απομάκρυνσης των απορριμμάτων και μπαζών από τη Διεύθυνση
Καθαριότητας , καταλογίζοντας όλες τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού,
απολύμανσης, περίφραξης και ασφάλισης του χώρου κ.λ.π. σε βάρος των
υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος
Κανονισμού.
9. Έγγραφη επίδοση ειδοποίησης
στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου της βεβαίωσης παράβασης από τη Δημοτική
Αστυνομία. και , έγγραφη ενημέρωση προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την
εφαρμογή των ποινικών κυρώσεων κατά αρμοδιότητά της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η ανεύρεση ιδιοκτητών και απαιτείται
ο καθαρισμός , ενημερώνεται ο Εισαγγελέας προκειμένου να δοθεί η σχετική άδεια
καθαρισμού στην αρμόδια υπηρεσία .

προστίθεται νέα παράγραφος 17-5
17-5 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 116/05-03-2004 και της ΚΥΑ
1002901/67/2002-ΦΕΚ57/Β/24-1-2002
προβλέπεται
η
διαδικασία
του
χαρακτηρισμού ενός εγκαταλελειμμένου οχήματος σε οικόπεδο ως στερεό
απόβλητο για την οποία αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Δημοτικής
Αστυνομίας. Εφόσον τα εγκαταλελειμμένα οχήματα περιέλθουν στην κατοχή του
Δήμου ως στερεά απόβλητα , αρμόδια υπηρεσία για την απομάκρυνση τους από τις
οδούς είναι η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου σύμφωνα με την ανωτέρω κατά
περίπτωση νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 18
Η παράγραφος 18 - 6 αντικαθίσταται ως εξής :
Σε περίπτωση νόμιμης κατάληψης πεζοδρομίου, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν
να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τον εγκιβωτισμό των αδρανών υλικών
(π.χ. οριοθέτηση του χώρου προσωρινής εναπόθεσης με μαδέρια, τσιμεντόλιθους,
λαμαρίνες κ.α.), ώστε να αποτρέπεται η διασκόρπισή τους από νερά ή από
οποιαδήποτε άλλη αιτία. Τα ελαφρά υλικά, που παρασύρονται από τον αέρα
(άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κ.α.), πρέπει να καταβρέχονται συχνά, ώστε να μη
παρασύρονται από τον άνεμο.
Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 150 € . (Ως παραβάτης στη
συγκεκριμένη περίπτωση θεωρείται το φυσικό η νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει
εκδοθεί η άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου).

Η παράγραφος 18 - 8 αντικαθίσταται ως εξής :
Σε περίπτωση που σε κοινόχρηστους χώρους εγκαταλείπονται οικοδομικά υλικά ή υλικά
κατεδαφίσεων (μπάζα) πλέον του 3/ημέρου, ο Δήμος τα απομακρύνει με δικά του μέσα και
στη συνέχεια καταλογίζει σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων χρηματικό πρόστιμο 150 €
ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η παράγραφος 18 - 9 αντικαθίσταται ως εξής :
Η εναπόθεση οικοδομικών υλικών ή μπαζών στους κάδους ανακύκλωσης τιμωρείται
με χρηματικό πρόστιμο 150 € ανά κάδο ανακύκλωσης.

ΑΡΘΡΟ 20
Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής :
ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι
το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου. Αντίστοιχα καθήκοντα με τα όργανα
της Δημοτικής Αστυνομίας , μπορεί να ανατίθενται με Απόφαση του αρμόδιου
Αντιδημάρχου και στον Διευθυντή , στον Προϊστάμενο , στους Επόπτες και στους Επιστάτες
της Υπηρεσίας Καθαριότητας καθώς και στο προσωπικό της υπηρεσίας Πολιτικής
Προστασίας σύμφωνα και αντίστοιχα με τις αρμοδιότητες που ασκούν. Οι παραπάνω κατά
την επιβολή των κυρώσεων οφείλουν να επιδεικνύουν την Απόφαση αυτή με τα στοιχεία
τους , εφόσον τους ζητηθεί από τον παραβάτη που είναι παρών κατά την διαπίστωση της
παράβασης.

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Α/Α
1.

Τέλος αποκομιδής ογκωδών δημοτικών
(αστικών) απορριμμάτων (άρθρο 4-2).

100,00 €
ανά κυβικό μέτρο

2.

Τέλος αποκομιδής απορριμμάτων μετά το

150,00 €-500,00 €

πέρας εκδηλώσεων (άρθρο 5-7).
3.

4.

5.

6.

Ρύπανση
μνημείων
,
αγαλμάτων
,
αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημοσίων
κτιρίων (άρθρο 5-9).

500,00 € - 3.000,00 €

Ρύπανση ή καταστροφή αστικού εξοπλισμού
(παγκάκια , κάδοι κ.λ.π.) (άρθρο 5-10).

100,00 € - 500,00 €

Παρεμπόδιση
τοποθέτησης
κάδων
,
προστατευτικών μέσων , μετακίνηση κάδων
και αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «Π»
, φθορά των παραπάνω μέσων (άρθρο 7-3).

Επικόλληση αυτοκόλλητων ή γράψιμο
συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα
αποθήκευσης απορριμμάτων (άρθρο 7-4).

Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

150,00 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

100,00 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

7.

Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από κάδους ή
εναπόθεση
απορριμμάτων
χωρίς
την
κατάλληλη συσκευασία (άρθρο 7-5).

100,00 €
Διπλασιάζεται σε

υποτροπή
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη
ιδιοκτησία , κρέμασμα απορριμμάτων σε
δέντρα ή ρήψη τους στο δρόμο και στο
πεζοδρόμιο. Τοποθέτηση εντός των κάδων
μαγειρικών ή μηχανιών ελαίων (άρθρο 7-6).

Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

Μη ελαχιστοποίηση του όγκου πάσης φύσεως
απορριμμάτων
που
προέρχονται
από
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super market ,
εμπορικά καταστήματα κ.α. (άρθρο 7-7).

100,00 € - 500,00 €

Βρώμικοι κάδοι , συμπιεστές , καλάθια
ιδιωτών ή επιχειρήσεων που βρίσκονται σε
ακάλυπτους χώρους (άρθρο 7-8).
Απορρίμματα από κουζίνα εστιατορίων,
μαγειρείων καφενείων, ουζερί , fast food κ.α.
που δεν έχουν στραγγιστεί επιμελώς (άρθρο 79).
Εναπόθεση των ανωτέρω απορριμμάτων σε
οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους (άρθρο 710).
Εναπόθεση απορριμμάτων
ανακύκλωσης (άρθρο 7-11).

σε

κάδους

150,00 €

Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
100,00 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
200,00 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
300,00 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
300,00 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

14.

Αφαίρεση ανακυκλώσιμων υλικών μέσα από
τους κάδους ανακύκλωσης (άρθρο 7-11).

1000,00 €
και
άσκηση δίωξης για κλοπή
δημοσίου υλικού

15.

Εναπόθεση
υλικών
συσκευασίας
εμπορευμάτων ή ανακυκλώσιμων υλικών σε
κάδους μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων
(άρθρο 7-14).

100,00 €

16.

Κλαδοκάθαρα που εναποτίθενται χύμα και
χωρίς την διαδικασία των ογκωδών
αντικειμένων (άρθρο 7-17).

Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
200,00 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

17.

18.

19.

20.

21.

Εναπόθεση
τοξικών
αποβλήτων
κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 7-18).

σε

500,00 € - 3.000,00 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

Ανάμειξη
οικιακών
απορριμμάτων
με
επικίνδυνα – τοξικά ή μολυσματικά
απορρίμματα
Νοσοκομείων
ή
άλλων
επιχειρήσεων ιδιωτών (άρθρο 7-19).

500,00 € - 3.000,00 €

Ωράριο εναπόθεσης απορριμμάτων (άρθρο 721).

150,00 €

Απόρριψη
χαρτιών
,
πακέτων
,
μικροαντικειμένων
σε
πεζοδρόμια
,
κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους
(πλατείες , πάρκα , παιδικές χαρές κ.λ.π.)
(άρθρο 9-1).
Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων , εύφλεκτων ή
χημικών υλικών στους κάδους και στα
καλαθάκια απορριμμάτων (άρθρο 9-2).

Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
100,00 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

100,00 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
Κόστος αποκατάστασης
150,00 €

22.

23.

24.

Ρύπανση οδοστρωμάτων πεζοδρομίων ή
άλλων κοινόχρηστων χώρων με μηχανέλαια
οχημάτων (άρθρο 9-3).
Ρύπανση από περιττώματα κατοικίδιων ζώων
(άρθρο 9-4).

Στάβλος-κοτέτσι
σε κατοικημένη περιοχή
χωρίς άδεια (άρθρο 9-5).

200,00 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
100,00 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
1500,00 €
Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης
5000,00 €

25.

Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από χρήση
απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που
δημιουργούν αφρό π.χ. πλύσιμο οχημάτων
κ.λ.π. (άρθρο 9-6).

100,00 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Ρύπανση με εμπορικές αφίσες , φέιγ-βολάν ,
φυλλάδια , εναέριες επιγραφές (άρθρο 10-1).

300,00 € - 1.500,00 €

Εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών
πινακίδων
και
γιγαντοαφισών
σε
κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 10-2).

300,00 € - 500,00 €

Κηδειόχαρτα
εκτός
καθορισμένων θέσεων

πλαισίων

και

Εναπόθεση από καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος υπολειμμάτων τροφών έξω
από κάδους (άρθρο 11-1).

Ρύπανση από καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος , περιπτέρων , κυλικείων κ.α.
από επιτόπια κατανάλωση προσφερομένων
ειδών (καφέ, αναψυκτικά , πρόχειρο φαγητό
κ.λ.π.) (άρθρο 11-2).
Ρύπανση
οδών
,
πεζοδρομίων
και
κοινοχρήστων
χώρων
από
προϊόντα
καθαρισμού καταστημάτων ή ιδιωτικών
χώρων (άρθρο 11-4).

Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
100,00 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
200,00 €
Σε υποτροπή αφαίρεση της
άδειας
τραπεζοκαθισμάτων
150,00 €
Σε υποτροπή αφαίρεση της
άδειας
τραπεζοκαθισμάτων
100,00 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

Ρύπανση από διαφημιστικά πλαίσια ή
αυθαίρετες διαφημίσεις σε δημοτικούς ή
κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 11-5).

300,00 € - 1.500,00 €

Αμέλεια
καθαρισμού
κοινόχρηστων
ή
ιδιωτικών χώρων (χώροι τραπεζοκαθισμάτων
– αποθήκες – πάρκιγκ κ.α.) δίπλα σε σχολεία ,
κατοικίες κ.α. (άρθρο 12-2).

100,00 € - 300,00 €

Εναπόθεση σε πεζοδρόμιο, οδόστρωμα ή
πλατεία οποιουδήποτε αντικείμενου ή υλικού
από καταστήματα (ψυγεία , πάγκοι, προθήκες,
στέγαστρα, ζαρντινιέρες , κιβώτια ποτών κ.α.)
(άρθρο 12-4.

100,00 € - 500,00 €

Αμέλεια καθαρισμού μισθωμένων χώρων και

100,00 € - 300,00 €

Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

ρύπανση
από
απορριμμάτων (12-5)
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

διασκορπισμό

των

Πραγματοποίηση εργασιών χωρίς άδεια σε
πεζοδρόμια – δρόμους από καταστήματα ή
συνεργεία , που ρυπαίνουν τους παραπάνω
κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 12-6).
Εναπόθεση πάσης φύσης υλικών συσκευασίας
έξω από τον χώρο των περιπτέρων (άρθρο 127).

Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
200,00 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
150,00 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

Απόρριψη σε κάδους απορριμμάτων ,
υπόνομους ή δίκτυα απορροής μηχανέλαιων
από συνεργεία οχημάτων ή μαγειρικών ελαίων
και λιπών από καταστήματα εστίασης (άρθρο
12-8).

300,00 € - 1.000,00 €

Στάθμευση
μπροστά
από
κάδους
(εμποδίζεται η εναπόθεση απορριμμάτων ή η
αποκομιδή τους )

100,00 €

Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

Τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων σε
πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους (13-4)

100,00 € - 300,00 €

Μη χρησιμοποίηση ειδικού προστατευτικού
καλύμματος από φορτηγά που μεταφέρουν
υλικά ή διάφορες συσκευασίες (άρθρο 14-1).

150,00 €

Ρύπανση από απορρίμματα που προέρχονται
από φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (άρθρο
14-2).

Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
100,00 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

Φορτηγά Ι.Χ. και Δ.Χ. που αδειάζουν
απορρίμματα – μπάζα κ.λ.π. σε δρόμους ,
πλατείες , ποταμούς ρέματα κ.λ.π. (άρθρο 143).

200,00 € - 1.000,00 €

Ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών ή χώρων
άσκησης υπαιθρίου εμπορίου (άρθρο 15-4).

150,00 € - 250,00 €

Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

45.

46.

47.

48.

49.

Μη καθαρισμός χώρου λαϊκής αγοράς και μη
απομάκρυνση κάθε κινητής κατασκευής
(άρθρο 15-5).

100,00 € - 500,00 €

εντός
πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε
απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά
τους προς αποφυγή φωτιάς (άρθρο 17-4).

0,50 €

Καθαρισμός

ιδιωτικών

οικοπέδων

Σε
περίπτωση
νόμιμης
κατάληψης
πεζοδρομίου εγκιβωτισμός των αδρανών
υλικών ώστε να αποτρέπεται η διασκόρπισή
τους από νερά ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία
(άρθρο 18-6).

Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

Ανά τετραγωνικό μέτρο

150,00 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

Εγκατάλειψη οικοδομικών υλικών ή υλικά
κατεδαφίσεων (μπάζα) πλέον του 3/ημέρου
(άρθρο 18-8).

Ανά τετραγωνικό μέτρο

Εναπόθεση οικοδομικών υλικών ή μπαζών
στους κάδους ανακύκλωσης (άρθρο 18-9).

150,00 €
ανά κάδο ανακύκλωσης

150,00 €

