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ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ     ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ           
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ    : ΝΕΣΤΟΡΟΣ 107
Τ.Κ. : 13122
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Μπακάλη Χριστιάνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 2030032 – 033
URL : www.ilion.gr
Ε - MAIL : d.astynomia@ilion.gr
ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
ΕΥΔΑΠ [Άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος]
Στις 13/2/2022 το τμήμα κατασκευών της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου 
ενημέρωσε με e-mail τον αρμόδιο φορέα (ΕΥΔΑΠ) για την απομάκρυνση του σάκου μπαζών 
από το σημείο Πριάμου έναντι 133 και τις αποκαταστάσεις των πεζόδρομων στα σημεία 
Πατρόκλου & Αίαντος, Φιλοκτήτου & Πριάμου, έπειτα από εργασίες αποκατάστασης έκτακτων 
βλαβών (σύμφωνα με ενημέρωση του τμήματος κατασκευών οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν 
στις 3/2/2022). Στις 16/2/2022, και εφόσον είχε παρέλθει το 48ωρο της κοινοποίησης, η 
υπηρεσία μας πραγματοποίησε επανέλεγχο στα ως άνω σημεία όπου και διαπιστώθηκε ότι οι 
αποκαταστάσεις των πεζόδρομων είχαν πραγματοποιηθεί ωστόσο ο σάκος μπαζών παρέμενε 
στο ίδιο σημείο.
 Με νέα ενημέρωση του αρμόδιου τμήματος οι αποκαταστάσεις των πεζόδρομων έγιναν από 
συνεργεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  
 Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος «Οι οργανισμοί 
Κοινής Ωφέλειας υποχρεούται αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν 
του 4ημέρου, να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής και τα λοιπά άχρηστα υλικά. Σε 
διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ. Επίσης υποχρεούται να 
επαναφέρουν τον κοινόχρηστο χώρο στην προτέρα του κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση 
επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ για την πρόκληση της φθοράς (1η περίπτωση 
αποκατάσταση πεζόδρομου στο σημείο Πατρόκλου & Αίαντος, 2η περίπτωση 
αποκατάσταση πεζόδρομου στο σημείο Φιλοκτήτου & Πριάμου) και επιπλέον στο ως 
άνω πρόστιμο προστίθεται και το κόστος αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκε από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το οποίο σύμφωνα με το από 28/2/2022 έγγραφό τους, 
ανέρχεται στα 600 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
Συνολικό ποσό προστίμου: 1500+500+500+600(πλέον Φ.Π.Α.)
  Στοιχεία ΕΥΔΑΠ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Τηλ.: 210-2144565/66.
  Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας σχετικά με την επιβολή ή μη του σχετικού προστίμου.  
 Συνημμένα: 1) Φωτογραφικό υλικό

2) Έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
3) Το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
                                                     Η Αντιδήμαρχος  Περιβάλλοντος & Πρασίνου

                                                                     ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

http://www.ilion.gr/
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