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ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ)

     Κατόπιν αιτήματος που δέχτηκε η Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας στις 3/8/2022 
από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις 4/8/2022 και 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλου όγκου αυτοκόλλητων με την επωνυμία «ΨΥΚΤΙΚΟΣ 
SERVICE ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» σε κολώνες ηλεκτροφωτισμού, κάδους 
απορριμμάτων & ανακύκλωσης, στάσεις Μ.Μ.Μ. κλπ στις οδούς Λ. Πετρουπόλεως, Αγ. 
Νικολάου, Αργυροκάστρου καθώς και στις κάθετες σε αυτές οδούς τα οποία και 
καταγράφηκαν.
  Η υπηρεσία μας επικοινώνησε την ίδια μέρα τηλεφωνικά με τον ψυκτικό, ο οποίος 
ενημερώθηκε για το σχετικό άρθρο του κανονισμού προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 
22 ρύπανση από την υπαίθρια διαφήμιση παρ. 1). Λόγου του μεγάλου όγκου των 
αυτοκόλλητων δόθηκε μια διορία απομάκρυνσής τους μεγαλύτερη αυτής που ορίζεται στο 
σχετικό άρθρο. Σε επανελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις 18/8 και στις 23/8 και νέες 
συστάσεις δεν υπήρξε ανταπόκριση οπότε και συντάχθηκε η σχετική έκθεση ελέγχου (Νο 
1230).
 Τα αυτοκόλλητα απομακρύνθηκαν από την υπηρεσία Καθαριότητας με σχετικό έγγραφό 
μας.
  Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Προστασίας του Περιβάλλοντος στο άρθρο 22 
παράγραφος 1 «Απαγορεύεται η αφισοκόλληση, η αναγραφή συνθημάτων και διαφημίσεων, 
η ανάρτηση ταμπλό, αεροπανό διαφημίσεων και επιγραφών (σε τοίχους, κολώνες, στύλους 
και υποσταθμούς κοινής ωφέλειας, σηματοδότες, κάδους απορριμμάτων, δέντρα, κτίρια του 
Δημοσίου κλπ. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο, 
εφόσον εντός μίας (1) ημέρας δεν αποκαταστήσουν την ρύπανση:
 Διαφημιστικά αυτοκόλλητα-αφίσες, όπως επίσης και σε υπολείμματα αυτών έπειτα από την 
αποκόλλησή τους (κόλλες, σχισμένες αφίσες κλπ) πρόστιμο από 200 έως 2000 ευρώ».
  Στοιχεία ψυκτικού: ΜΑΚΗΣ CLIMA-ΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, τηλ. 6983364886.
Τα στοιχεία του ως άνω αναφερόμενου βρίσκονται στη διάθεση του Προϊσταμένου του 
Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου & λοιπών συλλογικών οργάνων.
Βάσει των ανωτέρω στοιχείων παρακαλούμε για τις ενέργειές σας σχετικά με την επιβολή ή   
μη του σχετικού προστίμου.  
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Συνημμένα: 
                 1) Έκθεση ελέγχου 1230

                        2) Φωτογραφικό Υλικό
                       3) Άρθρο 22 Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
                       4) Κλήση σε ακρόαση (άρθρο 6 ν. 2690/1999) 

        5)Έγγραφο Τμήματος Σχεδιασμού Αποκομιδής Απορριμμάτων &  Ανακύκλωσης   
                   

                                                                                            Η Αντιδήμαρχος 
                                                                                                  Περιβάλλοντος  & Πρασίνου

      

                                                                                           ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ







 

 



 


