
Ο Ειδικός Γραµµατέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μ. Κουρουζίδης, 
υπέγραψε, έως την 21

η
 Ιουνίου 2013, την επιβολή προστίµων, µετά από εισήγηση 

της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, σε 30 µονάδες, συνολικού 

ύψους 1.142.950 ευρώ. 

Τα πρόστιµα αναφέρονται σε περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη 

διάρκεια ελέγχων από επιθεωρητές περιβάλλοντος, µε κυριότερες τις παραβάσεις σε 
θέµατα πληµµελούς διαχείρισης στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, υγρών 
αποβλήτων, λυµατολάσπης, επικίνδυνων αποβλήτων, ανεξέλεγκτης απόρριψης 
στερεών αποβλήτων, διάθεσης υγρών αποβλήτων σε υδάτινο αποδέκτη χωρίς 
προβλεπόµενη άδεια, διάθεσης (απόρριψης) πτωµάτων ζώων εντός ΧΑ∆Α, 

πληµµελούς ενδονοσοκοµειακής διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων,  
υπέρβασης των οριακών τιµών εκποµπής σωµατιδίων, µη προβλεπόµενη 

παρακολούθηση αέριων αποβλήτων, λειτουργία εγκατάστασης χωρίς περιβαλλοντική 

άδεια, κατασκευή και λειτουργία νεκροταφείου χωρίς προηγούµενη περιβαλλοντική 

αδειοδότηση, µη συµµετοχή στο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, µη τήρηση 

αντιγράφου της Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στον τόπο εκτέλεσης του 

έργου κλπ. 

 

 

Μονάδες, παραβάσεις, πρόστιµα 

  

1. Επιβολή προστίµου στον Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. 

Κέρκυρας, για την κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ Τεµπλονίου Κέρκυρας 
Παραβάσεις: 1) Λειτουργία ΧΥΤΑ χωρίς άδεια, 2) ∆ιάθεση αφυδατωµένης 
λυµατολάσπης χωρίς σχετική έγκριση, 3) Λειτουργία ΧΥΤΑ χωρίς άδεια και όρους 
για την επεξεργασία και διάθεση των υγρών του αποβλήτων, 4) Πληµµελής 
υλοποίηση έργων πυρασφάλειας-πυροπροστασίας, 5) Μερική υλοποίηση και µη 

λειτουργία του χώρου εκφόρτωσης φορτίων για δειγµατοληψία (οπτικό-

µακροσκοπικό έλεγχο), 6) Ελλιπής περιµετρική δενδροφύτευση, 7) Μη έκπλυση 

τροχών εξερχόµενων απορριµµατοφόρων, 8) Εξόρυξη εδαφικού υλικού επικάλυψης 
των απορριµµάτων από µη αδειοδοτηµένο χώρο, 9) Μη προβλεπόµενη απόθεση 

απορριµµάτων στο κορεσµένο κύτταρο Α΄. Απόθεση εκτός του κυττάρου, 10) Μη 

ασφαλτόστρωση χώρου προσωρινής αποθήκευσης στερεών αποβλήτων, 11) Μερική 

κατασκευή περιµετρικής τάφρου απορροής οµβρίων, 12) Μη κατασκευή έργων 
συλλογής µεταφοράς και διαχείρισης βιοαερίου στο κύτταρο Α΄. Κατασκευαστικές 
ελλείψεις και αστοχίες των έργων συλλογής βιοαερίου στο κύτταρο Γ’. 13) 

Κατασκευαστικές και λειτουργικές αποκλίσεις και υπερβάσεις στο κύτταρο Α΄, 14) 

∆ιαρροές στραγγισµάτων από τα κύτταρα Α΄ και Γ΄ και διαφυγή µέρους αυτών σε 
παρακείµενους φυσικούς αποδέκτες 15) Ακάλυπτα απορρίµµατα επί µακρόν στο 

κύτταρο Γ΄ 16) Κατασκευαστικές και λειτουργικές αποκλίσεις και αστοχίες των 
έργων στεγάνωσης στο κύτταρο Γ΄ 
Πρόστιµο: 290.000ευρώ. 

 

2. Επιβολή προστίµου στο ∆ήµο Κερκυραίων για το Σταθµό προσωρινής 
αποθήκευσης και συµπίεσης απορριµµάτων του ∆ήµου, στη θέση Παλάδα του ∆ήµου 

Κερκυραίων 
Παραβάσεις: 1) Μη αδειοδοτηµένη περιβαλλοντικά, 2) Μη αδειοδοτηµένη 

προσωρινή αποθήκευση ή µεταφόρτωση στερεών αποβλήτων 
Πρόστιµο: 9.200 ευρώ. 

 

3. Επιβολή προστίµου στη εταιρεία µε την επωνυµία «Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», 

για τη Βιοµηχανία Παραγωγής Συστηµάτων Συσκευασίας, στα Οινόφυτα Βοιωτίας 
Παραβάσεις: 1) Μη προβλεπόµενη παρακολούθηση αερίων εκποµπών 
Πρόστιµο: 6.900 ευρώ. 



  

4. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία µε την επωνυµία «Γ.∆. ΚΟΥΤΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

(ER-LAC)», για τη λειτουργία της βιοµηχανική της µονάδα, στο Πολυδένδρι Αττικής 
Παραβάσεις: 1) Προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων σε χώρο που δεν 
κάλυπτε τις προβλεπόµενες προδιαγραφές, 2) Παράδοση στερεών αποβλήτων (ιλύος) 
σε µη αδειοδοτηµένο φορέα 

Πρόστιµο: 6.000 ευρώ. 

 

5. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ», για τη 

µονάδα παραγωγής προφίλ αλουµινίου, που εδρεύει και λειτουργεί στη θέση Πάτηµα 

στο Σχηµατάρι του ∆ήµου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας 
Παραβάσεις: 1) Μη ύπαρξη άδειας διάθεσης Λυµάτων, 2) Μη ύπαρξη άδειας 
διαχείρισης (προσωρινής αποθήκευσης) στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων, 3) Μη 

ύπαρξη θεωρηµένου βιβλίου καταγραφής καυσαερίων, 4) Μη ύπαρξη λεκανών 
ασφαλείας και µη ύπαρξη πλαστικών σφαιριδίων στα µπάνια χηµικής κατεργασίας 
Πρόστιµο: 20.050 ευρώ. 

  

6. Επιβολή προστίµου στο ∆ήµο Αποκορώνου, Ν. Χανίων, για τη λειτουργία του  

Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων, στη θέση «Μοδάκια» Καλυβών, 
∆.∆. Αρµένων, ∆ήµου Αποκορώνου 

Παραβάσεις: 1) Ελλιπής περίφραξη, έλλειψη φύλαξης, καθηµερινής επικάλυψης, 
αντιπυρική ζώνης και σχεδίου έκτακτης ανάγκης, 2) ∆ιάθεση (απόρριψη) πτωµάτων 
ζώων εντός ΧΑ∆Α, 3) Ανεξέλεγκτη απόρριψη και διάθεση των στερεών αποβλήτων 
Πρόστιµο: 36.900 ευρώ. 

 

7. Επιβολή προστίµου στο ∆ήµο Αρχαίας Ολυµπίας, για το Χώρο Ανεξέλεγκτης 
∆ιάθεσης Απορριµµάτων, στο ∆∆ Φλόκα, στη θέση Πολυπόταµος του ∆ήµου 

Αρχαίας Ολυµπίας 
Παραβάσεις: 1) Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων σε µη αδειοδοτηµένο χώρο, 2) Μη 

τήρηση των ελάχιστων µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος µε 
συνεπαγόµενο κίνδυνο για τη ∆ηµόσια Υγεία 

Πρόστιµο: 48.750 ευρώ. 

 

8. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία µε την επωνυµία ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ ΕΠΕ, για 

τη λειτουργία της µονάδας ανακύκλωσης µεταλλικών και µη µεταλλικών αποβλήτων 
και διάλυσης και ανακύκλωσης οχηµάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) στη 

θέση Σχοινέζα του ∆∆ Αυλίδας στον ∆ήµο Χαλκίδας Ν. Ευβοίας 
Παραβάσεις: 1) Πληµµελής διαχείριση και διάθεση υγρών αποβλήτων στο έδαφος, 
2) ∆ιάθεση ιλύος προερχόµενης από εγκατάσταση φυσικοχηµικής επεξεργασίας 
βιοµηχανίας αναψυκτικών στο έδαφος, 3) ∆ιάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων 
εντός του εδάφους, 4) Πληµµελής διαχείριση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων 
Πρόστιµο: 110.000 ευρώ. 

 

9. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία ΓΙΟΥΛΑ ΑΕ, για τη λειτουργία της 
υαλουργικής βιοµηχανίας που βρίσκεται στην οδό Οριζοµύλων 5, του ∆ήµου 

Αιγάλεω Ν. Αττικής 
Παραβάσεις: 1) Υπέρβαση των οριακών τιµών εκποµπής σωµατιδίων, 2) Υπέρβαση 

οριακών τιµών οξειδίων του αζώτου, 3) Παράβαση περιβαλλοντικού όρου σχετικά µε 
την υποχρέωση µετρήσεων HCI-HF, 4) Παράβαση περιβαλλοντικού όρου σχετικά µε 
την υποχρέωση εγκατάστασης κλιβάνου χαµηλών εκποµπών ΝΟx και χαµηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης 
Πρόστιµο: 32.300 ευρώ. 

 



10. Επιβολή προστίµου στην Π.Ε. Φθιώτιδας, για εκτέλεση αντιλπηµµυρικού έργου 

στο Χείµαρο «ΚΑΡΑΞΕΝΑΚΙ» του ∆∆ Θερµοπυλών του Νοµού Φθιώτιδας  
Παραβάσεις: 1) Πραγµατοποίηση έργου χωρίς περιβαλλοντική άδεια 

Πρόστιµο: 1.500 ευρώ. 

  

11. Επιβολή προστίµου στο ∆ήµο Λευκάδος, για το Χώρο Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης 
Αποβλήτων (ΧΑ∆Α), στη θέση «Αλυκές» Λευκάδας 
Παραβάσεις: 1) Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων εντός περιοχής 
NATURA, 2) Μη τήρηση των ελαχίστων µέτρων για την προστασία του 

περιβάλλοντος µε συνεπαγόµενο κίνδυνο για τη ∆ηµόσια Υγεία 

Πρόστιµο: 70.800 ευρώ. 

    

12. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.», 

για τη λειτουργία µονάδας παραγωγής κλιµατιστικών, στη θέση «Βρύση Ράπτη» του 

∆∆ Αυλίδας, ∆ήµου Χαλκίδας, του Νοµού Ευβοίας 
Παραβάσεις: 1) Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς εγκατάσταση απιονιστή, 2) 

Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς συµµετοχή στο ατοµικό σύστηµα εναλλακτικής 
διαχείρισης συσκευασιών, 3) Μη αποστολή της προβλεπόµενης έκθεσης στο άρθρο 6 

του αριθ. 842/2006 Κανονισµού (ΕΚ) για ορισµένα φθοριούχα αέρια του 

θερµοκηπίου, 4) Μη προβλεπόµενη παρακολούθηση αέριων αποβλήτων 
Πρόστιµο: 15.450 ευρώ. 

 

13. Επιβολή προστίµου στο ∆ήµο Λεβαδέων, για τη λειτουργία της µονάδας 
βιολογικού καθαρισµού του Οικισµού ∆αύλειας Βοιωτίας 
Παραβάσεις: 1) Ελλείψεις αναφορικά µε τη λειτουργία της µονάδας, 2) Γενικότερες 
ελλείψεις εγκατάστασης, 3) Πληµµελής παρακολούθηση ποιότητας επεξεργασµένων 
υγρών αποβλήτων – µη διαβίβαση σχετικών στοιχέιων, 4) ∆ιάθεση υγρών αποβλήτων 
σε υδάτινο αποδέκτη χωρίς προβλεπόµενη άδεια 

Πρόστιµο: 7.600 ευρώ. 

 

14. Επιβολή προστίµου στο ∆ήµο Πόρου, για τη λειτουργία της εγκατάστασης 
βιολογικού καθαρισµού του ∆ήµου. 

Παραβάσεις: 1) Ελλείψεις αναφορικά µε τη λειτουργία της µονάδας, 2) Πληµµελής 
παρακολούθηση ποιότητας επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και ευρύτερης 
περιοχής θαλάσσιου αποδέκτη, 3) Λειτουργία εγκατάστασης χωρίς περιβαλλοντική 

άδεια, 4) Πληµµελής διαβίβαση στοιχείων 
Πρόστιµο: 18.600 ευρώ. 

 

15. Επιβολή προστίµου στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», που 

βρίσκεται και λειτουργεί στο ∆ήµο Αθηναίων 
Παραβάσεις: 1) Λειτουργία Υγειονοµικής Μονάδας χωρίς την απαιτούµενη 

περιβαλλοντική άδεια, 2) Πληµµελής ενδονοσοκοµειακή διαχείριση Επικίνδυνων 
Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) 

Πρόστιµο: 27.000 ευρώ. 

  

16. Επιβολή προστίµου στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΛΑΙΚΟ», που βρίσκεται 
και λειτουργεί στο ∆ήµο Αθηναίων 
Παραβάσεις: 1) Πληµµελής επισήµανση στους προς διάθεση περιέκτες (σακούλες) 
των ΕΙΑ 

Πρόστιµο: 2.500 ευρώ. 

 

17. Επιβολή προστίµου στο ∆ήµο Σίφνου, για την εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυµάτων, στον Οικισµό Πλατύ Γιαλού Σίφνου 



Παραβάσεις: 1) Ελλείψεις αναφορικά µε την απόσµηση σταδίων προεξεργασίας, 2) 

Μη παρακολούθηση ποιότητας επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων 
Πρόστιµο: 2.000 ευρώ. 

 

18. Επιβολή προστίµου στο ∆ήµο Αχαρνών, για τη λειτουργία Χώρου Ανεξέλεγκτης 
∆ιάθεσης Αποβλήτων, επί της Λεωφόρου Τατοΐου, πλησίον του πρώην εργοστασίου 

της Ricomex, στο ∆ήµο Αχαρνών 
Παραβάσεις: 1) Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων 
Πρόστιµο: 750 ευρώ. 

 

19. Επιβολή προστίµου στο ∆ήµο Πύνδας-Κολινδρού, για εργασίες επιχωµάτωσης 
σε ρέµα 

Παραβάσεις: Μη εγκεκριµένες εργασίες επιχωµάτωσης σε ρέµα, 2) Ανεξέλεκτη 

διάθεση στερεών αποβλήτων, 3) Μη αδειοδοτηµένη απόληψη αδρανών υλικών 
Πρόστιµο: 15.250 ευρώ. 

  

20. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «Ελαιουργική Ηραίας Αλβενιώτης Κων/νος & 

ΣΙΑ Ο.Ε.», για τη λειτουργία του ελαιοτριβείου της, στο ∆.∆. Αγίου Ιωάννη Ηραίας, 
∆ήµου Γορτυνίας Ν. Αρκαδίας 
Παραβάσεις: Μη προβλεπόµενη από τη σχετική ΑΕΠΟ διαχείριση υγρών 
αποβλήτων 
Πρόστιµο: 3.600 ευρώ. 

  

21. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «ΚΥΡΟΛΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για τη 

λειτουργία του χώρου προσωρινής αποθήκευσης και ανεξέλεγκτης διάθεσης 
απορριµµάτων, επί της Λεωφόρου Τατοΐου έναντι του πρώην εργοστασίου Ricomex, 

στο ∆ήµο Αχαρνών 
Παραβάσεις: 1) Ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων, 2) Προσωρινή 

αποθήκευση στερεών αποβλήτων χωρίς προηγούµενη περιβαλλοντική αδειοδότηση 

Πρόστιµο: 1.850 ευρώ. 

 

22. Επιβολή προστίµου στο ∆ήµο Γλυφάδας Νοµού Αττικής, για την κατασκευή και 
λειτουργία  νεκροταφείου στον Υµηττό, στη θέση «Πατητήρι», στην προέκταση της 
οδού Κων/νου Αθανάτου, στην Άνω Γλυφάδα, Νοµού Αττικής 
Παραβάσεις: 1) Κατασκευή και λειτουργία νεκροταφείου χωρίς προηγούµενη 

περιβαλλοντική αδειοδότηση, 2) Κατάληψη δηµόσιας δασικής έκτασης, κηρυχθείσας 
αναδασωτέας. Κατασκευή και λειτουργία νεκροταφείου σε έκταση ειδικής 
προστασίας, 3) Εργασίες σε επιχωµατωµένο ρέµα µε συνεπαγόµενο κίνδυνο 

εκδήλωσης πληµµυρικών φαινοµένων και ρύπανσης ή µόλυνσης του υδροφόρου 

ορίζοντα και υποβάθµισης του περιβάλλοντος, 4) Αυθαίρετες κατασκευές 
Πρόστιµο: 103.500 ευρώ. 

 

23. Επιβολή προστίµου στο ∆ήµο Καντάνου Σελίνου, Νοµού Χανίων, για τη 

διαχείριση αστικών λυµάτων οικισµού Παλαιόχωρας 
Παραβάσεις: ∆ιάθεση αστικών λυµάτων στη θάλασσα χωρίς κατάλληλη 

επεξεργασία 

Πρόστιµο: 9.450 ευρώ. 

  

24. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «Π. Γαλάτης Α.Ε.», για την ξενοδοχειακή 

µονάδα «Ξενοδοχείο Γαλάτης», στη θέση «Αλική», του ∆ήµου Πάρου  

Παραβάσεις: Λειτουργία ξενοδοχείου χωρίς εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους 
σε ισχύ 

Πρόστιµο: 600 ευρώ. 

  



25. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «ΘΟΛΑΡΙ Α.Ε.», για τη λειτουργία της 
ξενοδοχειακής µονάδας «blue domes», στην περιοχή Καρδάµαινα, του ∆ήµου 

Ηρακλειδών της Ν. Κω. 

Παραβάσεις: 1) Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς άδεια διάθεσης υγρών 
αποβλήτων, 2) Λειτουργία µονάδας αφαλάτωσης χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, 

3) Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων στο γήπεδο της 
ξενοδοχειακής µονάδας 
Πρόστιµο: 51.800 ευρώ. 

 

26. Επιβολή προστίµου στο ∆ήµο Πύργου, Νοµού Ηλείας, για τη διαχείριση των 
δηµοτικών στερών αποβλήτων του ∆ήµου 

Παραβάσεις: 1) Λειτουργία µονάδας δεµατοποίησης και χώρου προσωρινής 
αποθήκευσης των δηµοτικών στερεών απορριµµάτων του ∆ήµου Πύργου στη θέση 

«Ποτόκι» του ∆.∆. Πύργου χωρίς περιβαλλοντική άδεια, 2) Πληµµελής διαχείριση 

των υγρών αποβλήτων της µονάδας δεµατοποίησης στη θέση «Ποτόκι», 3) 

Ανεξέλεγκτη απόρριψη και καύση στερεών αποβλήτων σε ΧΑ∆Α στη θέση Λέτρινα 

του Τ.∆. Αγίου Ιωάννη.  

Πρόστιµο: 22.000 ευρώ. 

 

27. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ», για τα εργοστάσια εκτύπωσης 
περιοδικών-εφηµερίδων και ηλεκτρονικών ψηφιακών εκτυπώσεων, που λειτουργούν 
στο ∆ήµο Αλίµου 

Παραβάσεις: 1) Πληµµελής και µη αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος 
µετάκαυσης των Πτητικών Οργανικών Ενώσεων, 2) Μη συµµετοχή στο Σύστηµα 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, 3) Αποθήκευση αποβλήτων στον περιβάλλοντα χώρο 

Πρόστιµο: 18.000 ευρώ. 

 

28. Επιβολή προστίµου στο ∆ήµο Ωρωπού, για το Χώρο Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης 
Αποβλήτων (ΧΑ∆Α), στη θέση «Μπουρδέχτι», πρ. Κοινότητας Συκαµίνου, του 

∆ήµου Ωρωπού  

Παραβάσεις: 1) Ανεξέλεγκτη προσωρινή αποθήκευση-διάθεση µη επικινδύνων και 
εν δυνάµει επικινδύνων αποβλήτων, 2) µη εφαρµογή των προβλεπόµενων από τη 

νοµοθεσία για την αποκατάσταση του χώρου 

Πρόστιµο: 4.500 ευρώ. 

 

29. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει στο 3
ο
 

χλµ Ε.Ο. Γιαννιτσών Εδέσσης, ∆.Ε., Κύρρου, ∆ήµου Πέλλας, Νοµός Πέλλας, για τη 

βιοµηχανία επεξεργασίας και κατάψυξης φρούτων και λαχανικών, στην ίδια θέση 

Παραβάσεις:1) Παράλειψη χλωρίωσης των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων, 2) 

Μη εγκεκριµένη κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων (Ε.Ε.Υ.Α.), 3) ∆ιάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε 
επιφανειακά ύδατα, 4) ∆ιαφυγή και διάθεση ιλύος µε τα επεξεργασµένα υγρά 

απόβλητα, 5) Ελλιπής παρακολούθηση της ποιότητας και της ποσότητας των υγρών 
αποβλήτων, 6) Μη σύννοµη διαχείριση στερεών αποβλήτων, 7) Ελλιπής 
παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των αερίων αποβλήτων 
Πρόστιµο: 23.350 ευρώ. 

  

30. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «ΑΛΤΕΚ Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ-

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», για την εκτέλεση του έργου 

βελτίωσης κατά τµήµατα της 36
ης

 Οδού Μυτιλήνης-Καλλονής, στο ∆ήµο Μυτιλήνης 
Νοµού Λέσβου   

Παραβάσεις: 1) Υποβάθµιση περιβάλλοντος από την κατασκευή παράδροµου, 2) 

παράβαση όρου περί τοιχίων αντιστήριξης, 3) Απόληψη αδρανών υλικών από ρέµα, 



4) Μη εγκεκριµένοι δανειοθάλαµοι-αποθεσιοθάλαµοι, 5) Μη τήρηση αντιγράφου της 
Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στον τόπο εκτέλεσης του έργου 

Πρόστιµο: 81.950 ευρώ. 

 

   


