ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ
Κ.Α.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ €

5.2.1

200 - 2000

5.4

150 - 1500

7.3α

50 - 100

7.3β

50 - 400

Ρύπανση κάδων από την επικόλληση αυτοκόλλητων ή αναγραφή συνθημάτων ή
αφισών

7.3γ

100 - 1.500

Τοποθέτηση απορριμμάτων εκτός κάδων αποκομιδής ή έξω από ξένη ιδιοκτησία ή
6 η ρίψη τους στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος ή η κρέμασή τους
από οπουδήποτε.

7.4 - 7.5

10 - 250

7.6 - 8.2

60 - 600

7.7

50 - 500

7.8

50 - 2.000

8.1γ, 9.2

20 - 2.000

8.3α

100 - 1.000

8.3γ

50 - 500

9.2

20 - 2.000

Εναπόθεση επί του πεζοδρομίου, οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου
(δημόσιου ή δημοτικού) κάθε είδους υλικών άνευ αδείας από το Δήμο και χωρίς
14
κατάλληλη συσκευασία (χύμα) και χωρίς λήψη απατούμενων προστατευτικών
μέτρων για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων και την αποφυγή ρύπανσης.

9. 4α

50 - 1.500

Απόρριψη κάθε είδους υλικών σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα,ρέματα,
πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις.

9.4β

200 -1.000

9.8

30/ημέρα

Α/Α

Ρύπανση Δημόσιων και Δημοτικών χώρων μετά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων
από διοργανωτές
Ρύπανση Δημοτικών χώρων, μνημείων, αγαλμάτων, Δημοτικών κτιρίων και αστικού
2
εξοπλισμού
3 Μετακίνηση κάδων από προκαθορισμένο σημείο
1

4 Μερική ή ολική καταστροφή κάδων
5

7

Εγκατάλειψη κιβωτίων - ξυλοκιβωτίων και μη ελαχιστοποίηση του όγκου των
συσκευασιών κλπ από γραφεία, καταστήματα, επιχειρήσεις, οικίες κλπ

Ρύπανση από διαρροή ή διασπορά αποβλήτων από μέσα προσωρινής
8 αποθήκευσης από ιδιώτες ή επιχειρηματίες σε κοινόχρηστους ή ακάλυπτους
ιδιωτικούς χώρους
9

Ρύπανση από απόρριψη ύδατος, λαδιών και υγρών κάθε σύστασης, τοξικών ή μη
σε οδούς, φρεάτια αποχέτευσης, αμπολές, ρέμματα κλπ

10

Εναπόθεση ογκωδών απορριμμάτων σε σημείο που παρεμποδίζεται η διέλευση
πεζών (πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι) και χωρίς ελαχιστοποίηση

Υπολοιπα καθαρισμου κηπων (γκαζον, κλαδια, θάμνοι κ.λ.π.)που απορρίπτονται
ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο.
Ανάμειξη υπολοίπων χώματος , κοπροχώματος, πέτρες κ.λ.π. με οικιακά
12
απορρίμματα.
11

13

15

Εναπόθεση ειδικών απορριμμάτων σε πεζοδρόμια, οδόστρωμα ή άλλους
κοινόχρηστους χώρους.

16 Παραμονή ειδικών κάδων (σκάφες, containers κλπ) άνευ αδείας
17

Εγκατάληψη αντικειμένων ή μπαζών από επαγγελματικά αυτοκίνητα εργολάβων ή
μεταφορικών εταιρείων σε δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους

9.9

800 - 2.500

18

Ρίψη εντός κάδου απορριμμάτων κλαδιών, μπαζών κλπ εκτός των οικιακών και
ρύπανση πεζοδρομίων με λάδια κλπ

9.11

50 - 500

19

Εναπόθεση ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων στο πεζοδρόμιο, στο
οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχηστους χώρους.

10 β

5.000

20

Ανάμειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά απορρίμματα και η
τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά μέσα αποκομιδής.

10 γ

5.000

21 Τοποθέτηση οργανικού απορρίμματος σε κάδο ανακύκλωσης

11.6

20 - 150

Ρίψη δημοτικών αποβλήτων που προέρχονται από οχήματα, ελαστικά, καταλύτες
22 αυτοκινήτων, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές,
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά εκσκαφών μέσα σε δημοτικούς κάδους.

11.8

50 - 1000

12.1.1

20- 200

12.1.2

50 - 250

12.1.3

20-100

12.2.1

500 - 2.500

23

Ρίψη απορριμμάτων από πεζούς, περιπατητές ή από αυτοκίνητα σε κοινόχρηστους
χώρους.

Στάθμευση οχημάτων μπροστά σε κάδους απορριμμάτων, ρύπανση οδοστρώματος
24 ή άλλου κοινόχρηστου χώρου με λάδια από εγκαταλελειμμένα οχήματα, μη
ειδοποίηση σε περίπτωση διαρροής λαδιών από σύγκρουση.
Αμέλεια ιδιοκτητών κατοικίδιων ζώων για άμεσο καθαρισμό του ρυπαινόμενου
χώρου.
Εμπορική διαφήμιση εκτός πλαισίων και ειδικών θέσεων, ρύπανση με εμπορικές
26
αφίσες φέιγ - βολάν, συνθήματα και αεροπανό.
25

27

Εγκατάλειψη υπολοιμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών και
απαράδεκτη εμφάνιση διαφημιστικών ταμπλό.

12.2.2

500 - 1.500

28

Πλαίσιο και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινοτικούς ή
κοινόχρηστους χώρους κατά παράβση του Ν. 2946/2001.

12.2.3

500 - 2.500

13.1 13.4

30/σακούλααντικείμενοσυσκευασία

Η μη ελαχιστοποίηση μεγάλου όγκου απορριμμάτων που παράγονται από
30 καταστήματα υγεινομικού ενδιαφέροντος, η τοποθέτησή τους σε μη οριζόμενο χώρο
από το Δήμο και η μη υποβολή αιτήματος στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.

13.3

30/σακούλααντικείμενοσυσκευασία

Μη τοποθέτηση δοχείων απορριμμάτων στα καταστήματα, περίπτερα, καντίνες, στα
31 οποία παράγονται απορρίμματα από άμεση κατανάλωση των προσφερομένων
ειδών και η μη διατήρηση καθαρού του περιβάλλοντος χώρου.

13.5

50 -500

Ρίψη ή εγκατάλειψη στο πεζοδρόμιο, το δρόμο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο,
32 διαφόρων απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων που προέρχονται από
καθαρισμό καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου.

13.8

50 - 500

Αμέλεια καθαρισμού κοινοχρήστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων (πάρκινγκ, χώροι
ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, αύλειοι χώροι συνεργείων, αποθηκών,
33
εργαστηρίων, σταθμών καυσίμων κ.τ.λ.), που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις
και γειτνιάζουν με κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους,

14.1δ

100 - 1.000

Μη φύλαξη απορριμμάτων από τις επιχειρήσεις σε ειδικούς χώρους ή μη μεταφορά
34 τους σε χώρους που έχουν υποδειχθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου, μετά την
προγραμματισμένη ώρα αποκομιδής

14.2α

200 -1.000

Ρύπανση χώρων κεντρικής αγοράς, λαϊκών αγορών και χώρων άσκησης υπαιθρίου
εμπορίου, α) με μικροαντικείμενα, β) με συσκευασίες που εγκαταλείπονται σε
35
κοινόχρηστους χώρους, γ) με χύμα υπόλοιπα προϊόντων, λάδια, σακούλες - κούτες
με απορρίμματα κ.τ.λ. ή παραβίαση ωραρίου.

15.2.1

150 - 1.000

Μη συσκευασμένα κατάλληλα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα, τοποθετημένα έξω
από τους κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης ή μέσα στους κάδους
29
πέραν της μισής ώρας από το πρόγραμμα αποκομιδής, από κάθε είδους
καταστήματα .

36

Μη τήρηση από μικροπωλητές, καντίνες, περίπτερα και εμπορικά καταστήματα των
υποχρεώσεων του άρθρου 15Γ1, 15Γ2, 15Γ3 αντίστοιχα.

Ανοικτά φορτηγά που μεταφέρουν φορτίο χωρίς προστατευτικό κάλυμα (μουσαμά η
άλλο καταλληλο μεσο πρστασίας)
Αμέλεια καθαρισμού απορριμμάτων που παράγονται κατά την εκφόρτωση
38
εμπορευμάτων
37

15.Γ115.Γ2-15.
Γ3

100 -1.000

16.α

250

16.β

150

39

Kαταστροφή ή αποκόλληση ειδικού σήματος ειδοποίησης σε εγκαταλελειμμένο
όχημα

17.4

150

40

Εγκατάλειψη οχήματος η μηχανήματος σε δημόσιο η δημοτικό κοινόχρηστο χώρο σε
ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία ,πάρκο,άλσος, λόφο κ.λ.π

17.6

500-3000

Εναπόθεση απορριμμάτων που προέρχονται από διενέργεια ιδιωτικών εκδηλώσεων
18.1,2,3,4,
41 σε κοινόχρηστους χώρους ή σε μέσα προσωρινής εναπόθεσης οικιακών
5
απορριμμάτων

150-3.000

19.1

1€/τ.μ έως
τα 500τ.μ,
απο τα 500τ.μ
και πάνω
επιπλέον
0,50€/τ.μ

19.1,2

0,50/m2 +
δαπάνη
καθαρισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Α/Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ
& ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΡΘΡΟ
Κ.Α.

ΧΡΗΜΑΤΙΚ
Ο
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
€

48

Έργα που εκτελούνται χωρίς τη λήψη των νομίμων αδειών από το Δήμο ή η μη
ανάρτηση ενημερωτικών πινακίδων του έργου (άρθρο 2,5)

άρθρο
2,5,8

100-2.500

49

Μη προσκόμηση από τον ιδιοκτήτη - κατασκευαστή των εγκεκριμένων σχεδίων των
έργων που εκτελούνται από την Πολεοδομία για έλεγχο (άρθρο 3).

άρθρο 3

350

50

Η μη λήψη μέτρων ασφαλείας για τα υλικά οικοδομικών εργασιών όπως
αναφέρονται στα άρθρα 6,7,8 του παρόντος κανονισμού

άρθρο
6,7,8

100-1.500

άρθρο 6

50 -1.500

42

Οικόπεδα που δεν έχουν αποψιλωθεί κατά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου
(31/5 κάθε έτους)

43

Ακαθάριστα οικόπεδα ή οικόπεδα στα οποία δεν εχουν απομακρυνθεί τα
απορρίμματα ή τα ξερά χόρτα

Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων που παραμένουν πλέον του διημέρου
51 απομακρύνονται από το Δήμο. Η δαπάνη απομάκρυνσης καταβάλλεται από τον
υπόχρεο

.

