
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ (€)

1 Μετακίνηση κάδων σε άλλο σηµείο από το καθορισµένο 110

2 Σακούλες εκτός κάδων (άδετες σε µη επιτρεπτές ώρες) 18

3 ∆ιάσπαρτα σκουπίδια εκτός κάδων 36 - 180

4 Ελλειψη συµπιεστών απορριµµάτων και λοιπών αντικειµένων στα µεγάλα καταστήµατα 180 - 720

5 Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειµένων χωρίς συννενόηση µε το ∆ήµο 72 - 720

6 Εγκατάλειψη κιβωτίου - ξυλοκιβωτίων κλπ από γραφεία - καταστήµατα - οικίες 72 - 720

7
Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισµών κήπων, γκαζόν, κλαδιά, θάµνοι κλπ που απορρίπτονται 

ασυσκεύαστα στο πεζοδρόµιο
72

8 Εκθεση - εγκατάλειψη υπολοίπων χώµατος και λιπάσµατος 110 - 180

9 Εγκατάλειψη βιοτεχνικών - βιοµηχανικών απορριµµάτων 72 - 720

10 Ασυσκεύαστα µη επικίνδυνα - µη τοξικά απορρίµµατα Νοσοκοµείων και Θεραπευτηρίων γενικώς 360 - 1.800

11
Εγκατάλειψη µπαζών - άχρηστων υλικών από κατεδαφίσεις, εκσκαφές κλπ. και ρύπανση 

πεζοδροµίων και δρόµων µε χώµατα, λάδια κλπ.
180 - 1.800

12 Ρίψη µπαζών και άλλων ογκωδών αντικειµένων στους κάδους απορριµµάτων 110 - 360

13 Ρίψη µπαζών και άλλων ογκωδών αντικειµένων σε ακάλυπτους χώρους 180 - 1.800

14 Εγκατάλειψη τοξικών απορριµµάτων - λυµάτων που δε µεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου 720 - 7.000

15 Απόρριψη αντικειµένων ή µικροαπορριµµάτων εκτός καλαθιών του ∆ήµου 18

16 Φθορά αστικού εξοπλισµού ∆ήµου Χαλανδρίου 180 - 720

17

Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριµµάτων των καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος που χρησιµοποιούν κοινόχρηστους χώρους (και ανάκληση αδείας σε περίπωση 

υποτροπής)

180 - 360 

18 Εγκατάλειψη απορριµµάτων στις λαϊκές αγορές ή παραβίαση ωραρίου 180 - 360 

19 Πληµµελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη εµπορευµάτων, οικοδοµικών υλικών κλπ 110 - 550

20 Ρύπανση µε εµπορικές αφίσες, φέϊγ βολάν, σπρέι, ταµπλό, αεροπανών κλπ 180 - 7.000

21 Ρύπανση από εταιρείες διαφήµισης γιγαντοαφισών µε κόλλες, σχισµένες αφίσες ταµπλό κλπ. 1.100 - 7.000

22
Παρκάρισµα δίπλα σε κάδους µε τρόπο ώστε να µην είναι δυνατή η µετακίνησή τους για την 

αποκοµιδή των απορριµµάτων
180

23 Μη καθαρισµός ελεύθερων ιδιωτικών - κοινόχρηστων χώρων (πάρκινγκ, πρασιές, παλιές οικίες κλπ) 110 - 360
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24 Ακαθάριστα οικόπεδα 110

25 Ρύπανση από µεταφορά ξηρού φορτίου 36 - 180

26 Εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα σε δρόµους και κοινόχρηστους χώρους 180

27 Παρκάρισµα σε δρόµο που ο ∆ήµος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί 110

28
Η χρησιµοποίηση διαφηµιστικών πινακίδων χωρίς άδεια του ∆ηµου στην περίπτωση που νόµιµα 

(κατόπιν αδείας) κάνουν κατάληψη πεζοδροµίων
360 - 3.600

29 Παράλειψη σήµανσης κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών 180 - 360

30 Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών αχρήστων υλικών από Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας 180 - 1.800

31

Ρύπανση µνηµείων, αγαλµάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, πρασίνου κλπ. πέρα από τη 

δαπάνη αποκατάστασης (τα πρόστιµα θα είναι εως και τριπλάσια εάν συντελείται η καταστροφή των 

χώρων αυτών

180 - 1800

32
Είσοδος - ρύπανση κοινόχρηστων χώρων (πάρκα, παιδικών χαρών, χώρων πρασίνου κλπ.) από 

κατοικίδια ζώα
80

33 Τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία, κρέµασµα απορριµµάτων σε δέντρα 36

34 Απόρριψη απορριµµάτων στη ρεµατιά 360

35 Απόρριψη ογκωδών ή οικιακών υλικών στη ρεµατιά 720

36 Ακάθαρτα πεζοδρόµια 36

37 Απόρριψη οικοδοµικών υλικών σε ξένη ιδιοκτησία 36


