ΑΔΑ: Β44ΞΩΕΟ-ΒΙΡ
ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ
ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο 1εο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Ηζάθεο.
Πξάμε 16ε
Ηζάθε, ζήκεξα 8 Φεβξνπαξίνπ 2012, εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 18:00 ζπλήιζε ην
Γεκνηηθό Ππκβνύιην ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ηνπ ΘΑΞΖ Γ. Ηζάθεο,
κεηά ηελ αξ. 562/3-2-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο πιεηνςεθνύζαο Ππκβνύινπ θαο Δ.
Οαπηνπνύινπ, πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηα κέιε ηνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 64 & 67 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία εθόζνλ
ήηαλ παξόληα από ηα 17 κέιε ηνπ ηα 16 θαη νλνκαζηηθά:
1.
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ΞΑΟΝΛΡΔΠ
ΔΠΡΑΘΗΝΠ ΘΑΟΡΑΛΝΠ (Ξξόεδξνο)
ΗΩΑΛΛΖΠ ΦΗΙΗΞΞΑΡΝΠ (Αληηπξ.)
ΚΗΣΑΖΙ Ξ. ΙΗΒΑΛΖΠ (Γξακκαηέαο)
ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ ΒΔΟΩΛΖΠ
ΘΔΝΓΩΟΝΠ ΠΑΟΓΔΙΖΠ
ΓΗΝΛΠΗΝΠ ΓΟΗΒΑΠ
ΔΙΔΛΖ ΟΑΡΝΞΝΙΝ
ΞΑΡΟΝΘΙΝΠ ΡΠΗΛΡΖΙΑΠ
ΓΔΩΟΓΗΑ ΡΑΦΙΑΚΞΑ
ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΙΗΒΗΡΠΑΛΖΠ
ΗΩΑΛΛΖΠ ΚΑΟΚΑΟΖΠ
ΓΗΝΛΠΗΝΠ ΠΡΑΛΗΡΠΑΠ
ΠΞΟΗΓΩΛ ΘΑΛΓΖΙΗΩΡΖΠ
ΙΝΘΑΠ ΑΛΑΓΛΩΠΡΑΡΝΠ

ΑΞΝΛΡΔΠ
ΝΚΖΟΝΠ Π. ΘΩΠΡΝΞΝΙΝΠ

Ξαξώλ ν Γήκαξρνο Ηζάθεο
θ. Ησάλλεο Θαζζηαλόο
.

15. ΣΟΖΠΡΝΠ ΠΘΙΖΟΝΠ
16. ΔΞΑΚΔΗΛ. ΚΑΟΝΘΔΦΑΙΝΠ
Ξαξώλ ν Ξξόεδξνο ηεο Ρνπ. Θνηλ. Πηαπξνύ Γ. Καξνύδαο.
Ν
Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. ζρεηηθά κε ην 11Ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο (Λήςε λέαο
απόθαζεο γηα έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνύ Καζαξηόηεηαο Δήκνπ Ιζάθεο ιόγσ
αθύξσζεο ηεο ππ’ αξ. 154/2011.) δίλεη ην ιόγν ζηνλ Γήκαξρν πνπ εηζεγείηαη ηα εμήο :
< Κε ην ππ’αξ. 10613/694/30-09-2011 έγγξαθό ηεο ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ξει/ζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, Γεληθή Γηεύζπλζε Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο Γηεύζπλζε
Γηνίθεζεο Ρκήκα Γηνηθεηηθνύ- Νηθ/θνύ Λ.Θεθαιιελίαο, καο δηαβίβαζε ηελ από 21-9-2011
απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο κε ηελ νπνία αθπξώλεη ηελ αλσηέξσ πξάμε ηνπ
Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ επεηδή ιήθζεθε ρσξίο ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ
κειώλ ηεο θαη δηόηη δελ δεκνζηεύζεθε πιήξεο πεξίιεςε απηήο ζηνλ ΖΚΔΟΖΠΗΝ παξά κόλν
επηγξακκαηηθά.>
Πηε ζπλέρεηα θάιεζε ην Ππκβνύιην λα απνθαζίζεη γηα ηελ εθ λένπ έγθξηζε ή κε ηνπ
ζρεδίνπ ηνπ Θαλνληζκνύ Θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ:

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΔΗΜΟΤ ΙΘΑΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Άξζξν 1:

Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ.

Ζ θαζαξηόηεηα ηνπ Γήκνπ θαη γεληθόηεξα ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη θνηλσληθά
αγαζά πνπ επηηπγράλνληαη κε ηε ζπλερή ζπλεξγαζία ησλ πνιηηώλ, ησλ θνηλσληθώλ
επαγγεικαηηθώλ θνξέσλ θαη ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ΗΘΑΘΖΠ θαη δηέπνληαη
από δηαηάμεηο, ππνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα. Ν παξώλ θαλνληζκόο έρεη σο αληηθείκελν: "
Ρε ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ (πξνζσξηλή,
απνζήθεπζε, ζπιινγή θαη κεηαθνξά, αμηνπνίεζε θαη ηειηθή δηάζεζε). " Ρελ ηήξεζε ηεο
θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ, ηελ δηαθύιαμε ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ
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πεξηβάιινληνο. " Ρελ ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε, γηα ηνπο θαλόλεο πνπ ζεζπίδεη ν Γήκνο καο
κέζα από ηα ζπληεηαγκέλα όξγαλα ηεο, κε ζηόρν ηελ νκαιή ηεο ιεηηνπξγία.
Άξζξν 2: Αξκνδηόηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνύ.
Απηή αλήθεη ζηελ Δπηηξνπή Θαζαξηόηεηαο ε νπνία είλαη πεληακειήο θαη απνηειείηαη από ην
Γήκαξρν ή ηνλ Αληηδήκαξρν (ππεύζπλν Θαζαξηόηεηαο), δπν κέιε ηνπ Γ.Π. ηνπ Γήκνπ,
έλαλ εθπξόζσπν ηεο πεξεζίαο Θαζαξηόηεηαο θαη έλαλ εθπξόζσπν από ηελ Αζηπλνκία. Νη
θνξείο θαη νη θάηνηθνη ηεο πόιεο καο, νθείινπλ λα ζπλδξάκνπλ ηελ πην πάλσ Αξρή γηα ηελ
όζν ην δπλαηόλ πην απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηεο.
Άξζξν 3: Οξηζκνί : Υαξαθηεξηζκόο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ.
Ωο απνξξίκκαηα - ζηεξεά απόβιεηα λννύληαη όιεο νη νπζίεο ή αληηθείκελα, θπξίσο ζηεξεάο
κνξθήο, πνπ πξνέξρνληαη από αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ή θπζηθνύο θύθινπο θαη
παξάγνληαη ζε ρώξνπο δηαβίσζεο, εξγαζίαο, παξαγσγήο, ςπραγσγίαο θαη γεληθώο αζηηθνύ
πεξηβάιινληνο πνπ είλαη εγθαηαιειεηκκέλα ή πξόθεηηαη λα εγθαηαιεηθζνύλ.
Απηά ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία θαη ηηο πξόζθαηεο δηαηάμεηο ηαμηλνκνύληαη ζε ΝΗΘΗΑΘΑ,
ΑΠΡΗΘΑ-ΓΖΚΝΡΗΘΑ, ΔΗΓΗΘΑ θαη ΡΝΜΗΘΑ - ΔΞΗΘΗΛΓΛΑ.
1. Ρα νηθηαθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: ηα απόβιεηα ησλ θαηνηθηώλ, ηνπ
νδνθαζαξηζκνύ ή άιια απόβιεηα πνπ από ηε θύζε ηνπο ή ηε ζύλζεζή ηνπο κπνξνύλ λα
εμνκνησζνύλ κ' απηά.
2. Ρα αζηηθά - δεκνηηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ:
α) Δζσηεξηθά απνξξίκκαηα νγθώδε θαη κε νγθώδε πνπ πξνέξρνληαη από νηθίεο,
θαηαζηήκαηα, γξαθεία, βηνκεραληθνύο, βηνηερληθνύο θαη επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο,
λνζνθνκεία, ηδξύκαηα, εθθιεζίεο, ζρνιεία θαη γεληθά όινπο ηνπο ρώξνπο όπνπ
εθδειώλνληαη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο.
β) Δμσηεξηθά απνξξίκκαηα, νπνηαζδήπνηε θύζεο θαη πξνέιεπζεο πνπ θείληαη ζε νδνύο,
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, αθάιππηα νηθόπεδα θηι.
γ) Ξξντόληα θεπνπξηθώλ εξγαζηώλ (θιαξηά, θύιια, ρόξηα θηι.).
δ) Δπηθίλδπλα απνξξίκκαηα όπσο κπαηαξίεο θάξκαθα, ζύξηγγεο θηι.
3. Ρα εηδηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ:
α) πόινηπα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ δξαζηεξηόηεηα βηνκεραληώλ, βηνηερληώλ,
εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ θαη άιισλ κνλάδσλ παξαγσγήο (κέηαιια, μύιν, ραξηί πιαζηηθά
θηι.) θαη δελ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα αζηηθά ιόγσ όγθνπ, πνζόηεηαο, πνηόηεηαο,
δπλαηόηεηαο κεηαθνξάο θαη ηειηθήο επεμεξγαζίαο.
β) πόινηπα λνζνθνκείσλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ, εθηόο εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη από
αίζνπζεο ρεηξνπξγείνπ θαη ηνθεηώλ, από παζνινγναλαηνκηθά - κηθξνβηνινγηθά αηκαηνινγηθά εξγαζηήξηα, από ηκήκαηα ινηκσδώλ λόζσλ θηι., ηα νπνία νδεγνύληαη
ππνρξεσηηθά πξνο θαύζε ζε εηδηθνύο θιηβάλνπο.
γ) Απνξξίκκαηα θαη ππόινηπα θαζαξηζκνύ λεθξνηαθεηαθώλ ρώξσλ.
δ)Ξξντόληα θαη πιηθά πξνεξρόκελα από εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο θαη γεληθά νηθνδνκηθέο
εξγαζίεο.
ε) Απόβιεηα κε δπλάκελα λα κεηαθεξζνύλ δηα ζπλήζσλ κεζόδσλ θαη νρεκάησλ.
ζη) Απηνθίλεηα, νρήκαηα, ζθάθε θαη κεραλήκαηα γεληθώο, θαζώο θαη κέξε ηνπο, άρξεζηα
ή εγθαηαιειεηκκέλα θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
4. Ρνμηθά - Δπηθίλδπλα
Δπηθίλδπλα ζεσξνύληαη όια όζα πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο γηα ηελ
πγεία θαη ην πεξηβάιινλ (γεσξγηθά θάξκαθα, εθξεθηηθά, ξαδηελεξγά θηι.) ησλ νπνίσλ ε
ζπιινγή, απνθνκηδή θαη δηάζεζε γίλεηαη κε ηξόπνπο, κεζόδνπο θαη κεηαθνξηθά κέζα
δηάθνξα από ηα ζπλήζε.
Άιιεο θαηεγνξίεο απνξξηκκάησλ είλαη θαη νη εμήο: α) πγξά απόβιεηα, β) κε επηθίλδπλα
απόβιεηα, γ) αδξαλή απόβιεηα.
Άξζξν 4: ππόρξενη θνξείο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ.
πόρξενη γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ:
1. Ζ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ζηεξεώλ δεκνηηθώλ απνβιήησλ γίλεηαη κε επζύλε θαη
δαπάλε ηνπ θπξίνπ, λνκέα ή θαηόρνπ ηνπ ρώξνπ από ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη ηα απόβιεηα
θαη ε νξγάλσζε ησλ κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο γίλεηαη από ην Γήκν.
2. Ζ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ππόινηπσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ πνπ δελ είλαη δεκνηηθά
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γίλεηαη κε επζύλε θαη δαπάλε ηνπ θπξίνπ, λνκέα ή θαηόρνπ ηνπ ρώξνπ από ηνλ νπνίν
πξνέξρνληαη ηα απόβιεηα (ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο).
πόρξενη γηα ηηο ινηπέο εξγαζίεο δηαρείξηζεο:
3. πόρξενο θνξέαο γηα ηηο ππόινηπεο εξγαζίεο δηαρείξηζεο ησλ δεκνηηθώλ ζηεξεώλ
απνβιήησλ είλαη ν Γήκνο Ηζάθεο. Ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κε δέρεηαη δεκνηηθά
απόβιεηα εθηόο από ηα νηθηαθά, ηα νπνία ιόγσ ηεο θύζεο, ηεο ζύλζεζεο, ηνπ είδνπο, ή
ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο πνζόηεηαο ηνπο ή επεηδή παξάγνληαη ζε ρώξνπο απξόζηηνπο ή
απνκαθξπζκέλνπο, θαζηζηνύλ αλέθηθηε ηελ ζπιινγή, κεηαθνξά θαη δηάζεζή ηνπο κε ηα
δηαζέζηκα κέζα. Πηηο πεξηπηώζεηο απηέο ε ζπιινγή, κεηαθνξά θαη δηάζεζή ηνπο γίλεηαη κε
επζύλε θαη δαπάλεο ηνπ θπξίνπ, λνκέα ή θαηόρνπ ηνπ ρώξνπ από ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη
ηα απόβιεηα, ζύκθσλα πάληα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
4. πόρξενο γηα ηηο ππόινηπεο εξγαζίεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ πνπ δελ είλαη
δεκνηηθά θαη ιόγσ ηεο ζύλζεζήο ηνπο δε γίλνληαη απνδεθηά από ην Γήκν, είλαη κε επζύλε
θαη δαπάλεο ηνπ ν θάηνρνο ηνπ ρώξνπ από ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη ηα απόβιεηα.
5. πόρξενο θνξέαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ από νδνύο, δεκνηηθνύο ή
δεκόζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη ηκήκαηα επαξρηαθώλ ή εζληθώλ νδώλ εληόο ησλ
νξίσλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Ηζάθεο, είλαη ν Γήκνο.
6. Νη ππόρξενη θνξείο γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ από πινία θαη πισηέο
εγθαηαζηάζεηο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ από ηκήκαηα εζληθώλ ή
επαξρηαθώλ νδώλ εθηόο ησλ νξίσλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ
Ηζάθεο, νξίδνληαη ζην άξζξν 6 ηεο ΘΑ 69728/824/96 (358β/17-5-96).
Άξζξν 5: ππνρξεώζεηο ηνπ Δήκνπ.
Κε βάζε ηνλ παξόληα Θαλνληζκό, νη ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ θαζνξίδνληαη σο εμήο:
1. Ζ πεξηζπιινγή, ε απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ κε νγθσδώλ αζηηθώλ
απνξξηκκάησλ, έηζη όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. Ρα
απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη κε εηδηθά απηνθίλεηα ζην ρώξν ειεγρόκελεο δηάζεζεο
απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ. Πε εηδηθέο θαη έθηαηεο πεξηπηώζεηο ή ζε πεξηπηώζεηο αδπλακίαο
ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληα απηά νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο
κπνξνύλ λα αλαηίζεληαη ζε ηδηώηεο ζύκθσλα κε ηηο λόκηκεο δηαδηθαζίεο.
2. Ζ απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ νγθσδώλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ (παιηά
έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξώκαηα θ.ι.π.) εληόο 10εκέξνπ από ηελ
εηδνπνίεζε ζηελ αξκόδηα ππεξεζία θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ ή βάζεη θάπνηνπ άιινπ
εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο πνπ θαηαξηίδεη ε ππεξεζία θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ.
3. Ζ απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ εηδηθώλ απνξξηκκάησλ, πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 3, εθόζνλ ν Γήκνο έρεη ηε δπλαηόηεηα θαη ηε ζρεηηθή ππνδνκή. Ζ απνθνκηδή
γίλεηαη βάζεη ηδηαίηεξνπ πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο θαη αθνύ πξνεγνπκέλσο νη
ελδηαθεξόκελνη έρνπλ θαηαβάιεη ην εηδηθό ηέινο πνπ έρεη θαζνξίζεη ην Γεκνηηθό
Ππκβνύιην κε ηηο εθάζηνηε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ.
4. Ζ θαζαξηόηεηα ησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ. Όιεο νη εξγαζίεο πεξηζπιινγήο θαη
απνκάθξπλζεο ζθνππηδηώλ θαη απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε νδνύο, πιαηείεο θαη
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. Ζ ζπρλόηεηα θαη νη κέζνδνη ζθνππίζκαηνο, νξίδνληαη από ην Γήκν,
δεδνκέλσλ ησλ αλαγθώλ, ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ δηαζέζηκσλ ρώξσλ. Γηα ηε δηαηήξεζε
ησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ θαζαξώλ, ν Γήκνο ππνρξενύηαη λα ηνπνζεηεί θαηά ππθλά
δηαζηήκαηα θαιαίζζεηα θαη εύρξεζηα δνρεία απνξξηκκάησλ ή άιινπο εηδηθνύο θάδνπο
ππνδνρήο ππνινίπσλ θαηαλάισζεο, κηθξναληηθεηκέλσλ θ.ι.π.
5. Ζ εθπόλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο δηαινγήο ζηελ πεγή γηα αλαθύθισζε
απνξξηκκάησλ, αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε πξώησλ πιώλ ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ
Γήκνπ ή ζε πξνεπηιεγκέλεο ζπλνηθίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Ν Γήκνο
καο νθείιεη κε εηδηθά θπιιάδηα, αλαθνηλώζεηο θαη δηαθεκηζηηθά κελύκαηα λα γλσζηνπνηεί
θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα ζηνπο θαηνίθνπο ηελ ύπαξμε ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο.
6. Ζ ελεκέξσζε ησλ δεκνηώλ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη δξνκνιόγηα νρεκάησλ απνθνκηδήο
απνξξηκκάησλ θαη δξνκνιόγηα ησλ κεραληθώλ ζαξώζξσλ θαη ηηο ώξεο θαη νη εκέξεο
πιπζίκαηνο ησλ νδώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ.
7. Ζ γλσζηνπνίεζε ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, όπσο πξνβιέπεη ην άξζξν
30 παξ. 2 ηνπ Ξ.Γ/ηνο 323/89 (ΓΘΘ).
8. Ζ ιήςε έθηαησλ κέηξσλ θαζαξηόηεηαο ηεο πόιεο όηαλ απηό απαηηείηαη ιόγσ θαηξηθώλ
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ζπλζεθώλ ή ηνπηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ.
9. Ν Γήκνο έρεη ππνρξέσζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαη δηάζεζε ζηνπο εξγαδόκελνπο ζηνιώλ
εξγαζίαο γηα ηελ νκνηόκνξθε εκθάληζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπο.
Άξζξν 6: Εμαηξέζεηο από ηνλ παξόληα Καλνληζκό.
Ν Γήκνο δελ ππνρξενύηαη ζηε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ - απνβιήησλ,
ηνπ άξζξνπ 3 επηθίλδπλα απνξξίκκαηα (κπαηαξίεο, θάξκαθα, ζύξηγγεο θ.ι.π.) θαη εηδηθά
απνξξίκκαηα (δ) & (ε) θαη όζσλ ραξαθηεξίδνληαη σο ηνμηθά - επηθίλδπλα ή δηέπνληαη από
εηδηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο όπσο:
ύθιεθηεο θαη δηαβξσηηθέο νπζίεο
πόξσλ
θαξκάθσλ, εληνκνθηόλσλ θ.ι.π.
Άξζξν 7: Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε, κεηαθνξά , ηειηθή δηάζεζε ησλ νηθηαθώλ
ζηεξεώλ απνβιήησλ.
Ξξνζσξηλή Απνζήθεπζε: Ζ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ νηθηαθώλ απνβιήησλ γίλεηαη κέζα
ζε θπιηόκελνπο θάδνπο απνβιήησλ (Θ.Θ.Ν.Α.), εθηόο από εθείλα ηα πιηθά ηα νπνία
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε εηδηθό πξόγξακκα δηαινγήο ζηελ πεγή.
Νη θάδνη απνηεινύλ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ θαη ζ' απηόλ αλήθεη ε απνθιεηζηηθή επζύλε γηα
ηνλ ηξόπν ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε θαηνρή ηνπο θαη ε απνθιεηζηηθή ρξήζε
ηνπο από νπνηνδήπνηε παξαγσγό, ρσξίο ηε ζύκθσλε γλώκε θαη ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ.
Νη θάδνη ηνπνζεηνύληαη ζε ζέζεηο πνπ επηιέγεη ν Γήκνο θαηόπηλ κειέηεο ησλ ζπλζεθώλ ηηο
πεξηνρήο (ζπγθνηλσληαθώλ, θνηλσληθώλ, πγεηνλνκηθώλ θ.ι.π.) έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη
ε εμππεξέηεζε ησλ παξαγσγώλ, ε κε όριεζε ηνπο (θπξίσο ιόγσ νζκώλ), ε πξνζηαζία
ηεο αηζζεηηθήο ηεο γύξσ πεξηνρήο θαζώο θαη ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ
θαηά ηνλ ρεηξηζκό ηνπο.
Ρν πιύζηκν θαη ε απνιύκαλζε ησλ θάδσλ γίλεηαη από ην Γήκν ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, γηα ηελ απνθπγή δπζάξεζησλ νζκώλ θαζώο θαη γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ
παζνγόλσλ νξγαληζκώλ.
Νη παξαγσγνί νηθηαθώλ απνβιήησλ νθείινπλ:
1. Λα ζπζθεπάδνπλ ηα νηθηαθά απόβιεηα κέζα ζε πιαζηηθέο ζηεγαλέο ζαθνύιεο εξκεηηθά
θιεηζηέο, πξηλ ηελ ελαπόζεζή ηνπο κέζα ζηνπο θάδνπο. Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο
επηθέξεη πξόζηηκν 30,00 €.
2. Λα βγάδνπλ από ην ρώξν επζύλεο ηνπο θαη λα ηνπνζεηνύλ ηηο ζαθνύιεο κε ηα νηθηαθά
απόβιεηα ζηνπο θάδνπο κεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ θαη πάληα πξηλ ηελ ώξα δηέιεπζεο ηνπ
απνξξηκκαηνθόξνπ από ηελ πεξηνρή ηνπο. Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηθέξεη
πξόζηηκν 30,00 € - 35,00 €.
3. Λα ηνπνζεηνύλ ηηο ζαθνύιεο πάληα κέζα ζηνπο θάδνπο εθ' όζνλ έρνπλ ειεύζεξν ρώξν.
Πε πεξίπησζε πνπ ν θάδνο είλαη γεκάηνο, ν παξαγσγόο νθείιεη λα πξνρσξήζεη ζηνλ
ακέζσο πιεζηέζηεξν ζ' απηόλ θάδν. Ζ αδηθαηνιόγεηε ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ ζάθσλ έμσ
από ηνπο θάδνπο απνηειεί παξάβαζε γηα ηελ νπνία επηβάιιεηαη πξόζηηκν 100,00 €.
4. Λα κελ κεηαθηλνύλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ηνπο θάδνπο από ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο ηνπο
έρεη ηνπνζεηήζεη ν Γήκνο. Ζ απζαίξεηε κεηαθίλεζε ησλ θάδσλ από ηνλ παξαγσγό
απνηειεί παξάβαζε γηα ηελ νπνία επηβάιιεηαη πξόζηηκν 200,00 €.
5. Λα κελ ηνπνζεηνύλ κέζα ζηνπο θάδνπο ζηεξεά απόβιεηα πνπ δελ είλαη νηθηαθά θαη
εηδηθόηεξα απόβιεηα βαξηά, αηρκεξά, νγθώδε, εύθιεθηα, ηνμηθά, κνιπζκαηηθά ή αδξαλή
πιηθά, θ.ι.π. ηα νπνία κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ θζνξά ζηνπο θάδνπο ή ζηα
απνξξηκκαηνθόξα ή αθόκα θαη λα πξνθαιέζνπλ αηύρεκα ζηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ Γήκνπ.
Ξαξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηθέξεη πξόζηηκν 300,00 €, αλ δελ έρεη πξνθιεζεί δεκηά ή
πξόζηηκν ηζόηνπν κε ηε δεκηά θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο ππεξεζίαο, αλ απηή έρεη ήδε
πξνθιεζεί.
Ππιινγή - Κεηαθνξά: Ζ ζπιινγή ησλ νηθηαθώλ απνβιήησλ από ηνπο θάδνπο θαη ηα ινηπά
κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο γίλεηαη από ην πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπο
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κε κεραληθά κέζα απνθνκηδήο (απνξξηκκαηνθόξα θιεηζηά ή αλνηρηά θνξηεγά).
Ρειηθή Γηάζεζε: Ζ ηειηθή δηάζεζε ησλ νηθηαθώλ απνβιήησλ ζα γίλεηαη ζην Σώξν
ειεγρόκελεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ Ηζάθεο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο αμηνπνίεζεο θαη
επεμεξγαζίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί εθεί. Ξξνο ην παξόλ ε δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ
γίλεηαη ζην ΣΡΑ Θεθαινληάο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Εηδηθνί θαλόλεο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ.
Άξζξν 8: νγθώδε δεκνηηθά απόβιεηα.
Παλ νγθώδε δεκνηηθά απόβιεηα λννύληαη αληηθείκελα κεγάινπ όγθνπ, πνπ πξνέξρνληαη
από νηθηαθή δξαζηεξηόηεηα (παιαηά έπηπια, ζηξώκαηα, ζπζθεπαζίεο, απόβιεηα
θεπεπηηθώλ εξγαζηώλ, πιηθά ζπζθεπαζίαο κεγάινπ όγθνπ από ραξηόλη, μύιν, κέηαιιν ή
πιαζηηθό θ.ι.π.).
Ρα απόβιεηα απηά (πιελ ησλ απνβιήησλ θεπεπηηθώλ εξγαζηώλ) θαη κε ηελ επηθύιαμε ηεο
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4, ζα παξαδίδνληαη ζηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ θαηόπηλ ηειεθσληθήο
ζπλελλόεζεο, ή ζα αθήλνληαη ζε ζέζεηο δίπια από ηνπο θάδνπο κεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ,
απνθιεηζηηθά ηηο εκέξεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξόγξακκα ζπιινγήο ηνπο ην νπνίν ζα
αλαθνηλώλεη ν Γήκνο. Γελ επηηξέπεηαη ε απόξξηςή ηνπο ζε άιινπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο,
ή ζε ρξόλν πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα. Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο
απηήο επηθέξεη πξόζηηκν 200,00 €.
Δηδηθόηεξα νη ππεύζπλνη θαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ θ.ι.π. αιιά θαη νη θάηνηθνη είλαη
ππνρξεσκέλνη λα ειαρηζηνπνηνύλ ηνλ όγθν ησλ ραξηνθηβσηίσλ ζπζθεπαζίαο δηα πηέζεσο
θαη πεξηδέζεσο κέρξη 20 θηιώλ. Ρα ζπκπηεζκέλα θαη ζπζθεπαζκέλα ζε παθέηα
ραξηνθηβώηηα ζα αθήλνληαη ζε ζέζεηο δίπια από ηνπο θάδνπο κεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ, ηηο
εκέξεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξόγξακκα ζπιινγήο ηνπο ην νπνίν ζα αλαθνηλώλεη ν
Γήκνο, ή ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο πξνζσξηλήο απνζήθεπζήο ηνπο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη
γηα ην ζθνπό απηό ν Γήκνο.
Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηθέξεη πξόζηηκν 200,00 €. Σαξηνθηβώηηα θαη πιηθά
ζπζθεπαζίαο ινηπώλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιόγσ ηεο κεγάιεο πνζόηεηάο ηνπο
δεκηνπξγνύλ ηδηαίηεξν πξόβιεκα ζηελ πόιε θαη ζην Γήκν, ζα ζπζθεπάδνληαη δηα πηέζεσο
θαη πεξηδέζεσο ζε παθέηα βάξνπο κέρξη 20 θηιώλ, ζα θπιάζζνληαη ζε ηδηόθηεην ρώξν ησλ
επηρεηξήζεσλ απηώλ θαη ζα απνκαθξύλνληαη κε επζύλε θαη δαπάλε ηνπο.
Νη επηρεηξήζεηο απηέο κπνξνύλ λα αλαζέζνπλ ηελ απνθνκηδή ηνπο θαηόπηλ ζπκθσλίαο ζην
Γήκν, αιιά ζα ηνπο βαξύλεη ε δαπάλε απνθνκηδήο. Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο
επηθέξεη πξόζηηκν 50,00 €.
Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θεπεπηηθώλ εξγαζηώλ (θύιια, μεξά άλζε, γθαδόλ, ππόινηπα
θνπήο δέλδξσλ, ζάκλσλ, θιαδηά θ.ι.π.) γίλεηαη κε επζύλε θαη δαπάλε ηνπ θπξίνπ ή
θαηόρνπ ηνπ ρώξνπ από ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη ηα απόβιεηα απηά ζύκθσλα κε ηηο
εθάζηνηε ηζρύνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΝΘ θαη ηνπο όξνπο
ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ.
Ζ ηειηθή δηάζεζή ηνπο ζα γίλεηαη ζηνλ Σώξν ειεγρόκελεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ
Θεθαινληάο, κε όξνπο πνπ ζα θαζνξίδεη ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ. Απαγνξεύεηαη ε
πξνζσξηλή απνζήθεπζε ή ε απζαίξεηε απόξξηςε ηνπο ζε ρώξνπο θνηλόρξεζηνπο έμσ από
ην ρώξν παξαγσγήο ηνπο. Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηθέξεη πξόζηηκν 150,00 €.
Άξζξν 9: Αδξαλή απόβιεηα.
Ρα αδξαλή απόβιεηα πξνέξρνληαη ζπλήζσο από εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο, αλαθαηλίζεηο
νηθνδνκώλ, θαηαζθεπή δεκνζίσλ ή ηδησηηθώλ έξγσλ θ.ι.π.
Ρα απόβιεηα απηά κπνξεί λα απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθνύο αλνηρηνύο
κεηαιιηθνύο θάδνπο (containers) θαη λα απνκαθξύλνληαη κε επζύλε θαη δαπάλε ηνπ
θπξίνπ, λνκέα ή θαηόρνπ ηνπ ρώξνπ από ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη, ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε
ηζρύνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΝΘ θαη ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ.
Ζ ηειηθή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ απηώλ, ζα γίλεηαη ζην Σώξν ειεγρόκελεο δηάζεζεο ή ζε
ρώξν ππνδνρήο αδξαλώλ πιηθώλ πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο. Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζσξηλή
απνζήθεπζή ηνπο ζε πεδνδξόκηα ή δξόκνπο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα θαηάιεςεο
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ πνπ ρνξεγεί ν Γήκνο. Ζ άδεηα απαηηείηαη θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε
container ζε θνηλόρξεζην ρώξν. Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηθέξεη πξόζηηκν
150,00 €.
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Αλ πξόθεηηαη γηα αδξαλή απόβιεηα από θαηαζθεπή έξγσλ δεκνζίσλ ή ηδησηηθώλ, ηελ
επζύλε απνκάθξπλζήο ηνπο έρεη ν αλάδνρνο ή θύξηνο ηνπ έξγνπ. Πε θάζε πεξίπησζε κε
ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ ζε ρξήζε, ν αλάδνρνο νθείιεη λα
παξαδώζεη ην ρώξν επηκειώο θαζαξηζκέλν.
Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο, επηθέξεη πξόζηηκν 50,00 €. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη ε
αλεμέιεγθηε δηάζεζε ησλ αδξαλώλ απνβιήησλ, αιιά θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ζηεξενύ
απνβιήηνπ ζε αθάιππηνπο ρώξνπο όπσο νηθόπεδα, ρείκαξξνπο, ξέκαηα, πάξθα. Ζ
παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηθέξεη πξόζηηκν 300,00 €.
Θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο νη ππαίηηνη βαξύλνληαη κε ην θόζηνο θαζαξηζκνύ πνπ
απνινγηζηηθά ζα επηβάιεη ν Γήκνο.
Άξζξν 10: Λάζπε από ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ.
πόρξενο γηα ηηο εξγαζίεο δηαρείξηζεο ηεο ιάζπεο από ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο πγξώλ
απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Ηζάθεο κε επζύλε θαη δαπάλε ηνπ, είλαη ν θύξηνο, λνκέαο ή
θάηνρνο ηνπ ρώξνπ από ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη ηα απόβιεηα απηά.
Άξζξν 11: Εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα.
Ζ δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνύ θαη απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ,
πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 18 ηεο ΘΑ 69728/824/96 (ΦΔΘ 358Β/17-05-96).
Κε ηνλ παξόληα θαλνληζκό απαγνξεύεηαη ε απζαίξεηε εγθαηάιεηςε νρήκαηνο ή
κεραλήκαηνο ή ηκήκαηνο απηώλ, νπνπδήπνηε κέζα ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ Ηζάθεο. Πε
πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ζέιεη λα εγθαηαιείςεη ην παιηό ηνπ όρεκα, νθείιεη λα ην
παξαδώζεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ ρσξίο θακία επηβάξπλζε, ε νπνία θαη ζα
θξνληίζεη γηα ηελ ηειηθή ηνπ δηάζεζε. Θαηά ηελ παξάδνζε ζπκπιεξώλνληαη ζρεηηθά
έγγξαθα παξάδνζεο πνπ ρνξεγεί ε ππεξεζία. Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηθέξεη
πξόζηηκν 200,00 €.
Άξζξν 12: Απνξξίκκαηα πξνεξρόκελα από Ξελνδνρεία, ππεξαγνξέο θαζώο θαη
από θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο
Ρα μελνδνρεία, νη ππεξαγνξέο (super markets), ηα εζηηαηόξηα, ηα θξενπσιεία, ηα
νπσξνπσιεία θαζώο θαη όζεο θαηεγνξίεο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαηά
ηελ θξίζε ηνπ Γήκνπ παξάγνπλ ππεξβνιηθά κεγάιν όγθν θαη έρνπλ ππνρξέσζε λα
ζπζθεπάδνπλ ηα ζηεξεά ηνπο απόβιεηα κέζα ζε πιαζηηθέο ζηεγαλέο ζαθνύιεο εξκεηηθά
θιεηζηέο, θαη λα ηηο ηνπνζεηνύλ κέζα ζε θάδνπο ηδηνθηεζίαο ηνπο.
Νη θάδνη ζα θπιάζζνληαη ζε ηδηόθηεην ρώξν ηεο Δπηρείξεζεο θαη ζα ηνπνζεηνύληαη κε
επζύλε ηεο ζε θαηάιιειν ζεκείν πνπ ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία, κεηά ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη νπσζδήπνηε κεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ θαη πξηλ ηελ ώξα
δηέιεπζεο ηνπ ζπλεξγείνπ απνθνκηδήο. Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηθέξεη πξόζηηκν
150,00 €. Γηα ηα νγθώδε ζηεξεά απόβιεηα ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ ηζρύνπλ ηα όζα
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ παξόληνο.
Δπίζεο απαγνξεύεηαη απζηεξά ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε ιηπώλ θαη ειαίσλ αιιά θαη θάζε
άιινπ πγξνύ απνβιήηνπ ζε θάδνπο. Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηθέξεη πξόζηηκν
150,00 €
Άξζξν 13: Απόβιεηα πξνεξρόκελα από ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα
βηνηερληώλ, ζπλεξγείσλ θαη άιισλ κνλάδσλ παξαγσγήο (κέηαιια, μύιν, γπαιί,
ειαζηηθά θιπ.)
Νη θύξηνη λνκείο ή θάηνρνη βηνηερληθώλ επηρεηξήζεσλ από ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα
ησλ νπνίσλ παξάγνληαη ζηεξεά απόβιεηα πνπ δελ είλαη δεκνηηθά, είλαη ππεύζπλε κε
δαπάλεο ηνπο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απηώλ, ζύκθσλα πάληα κε ηηο ηζρύνπζεο
δηαηάμεηο. Απαγνξεύεηαη ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ απνβιήησλ απηώλ ζε θάδνπο ηεο
πόιεο, ή ε απζαίξεηε απόξξηςή ηνπο ζε νπνηνλδήπνηε θνηλόρξεζην ρώξν.
Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηθέξεη πξόζηηκν 50,00 €. Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ
επηρεηξήζεσλ απηώλ ζηελ αζθαιή θαη πεξηβαιινληηθά απνδεθηή δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ
απνβιήησλ, ν Γήκνο είλαη δηαζέζηκνο λα εμεηάζεη ρσξηζηό ζύζηεκα ζπιινγήο θαη ηειηθήο
ηνπο δηάζεζεο, ζε ζπλεξγαζία θαη κε δαπάλε ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ.
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Άξζξν 14: Απόβιεηα από ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε αλζξώπσλ ή δώσλ θαη
ζρεηηθέο έξεπλεο, κε επθίλδπλα.
Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηθέξεη πξόζηηκν 100,00 €. Γηα ηα ζηεξεά απόβιεηα
νηθηαθνύ ηύπνπ ηδξπκάησλ, θιηληθώλ ή εξγαζηεξίσλ, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ :
Δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.
Άξζξν 15: επηθίλδπλα απόβιεηα.
πόρξενο θνξέαο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο δηαρείξηζεο ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, είλαη κε
επζύλε θαη δαπάλεο ηνπ, ν θύξηνο λνκέαο ή θάηνρνο ηνπ ρώξνπ από όπνπ πξνέξρνληαη ηα
απόβιεηα απηά.
Απαγνξεύεηαη ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ απνβιήησλ απηώλ ζε θάδνπο ηνπ Γήκνπ, ή ε
απζαίξεηε απόξξηςε θαη δηάζεζε ηνπο ζε νπνηνλδήπνηε θνηλόρξεζην ή ηδησηηθό ρώξν, ή
ζην Σώξν ειεγρόκελεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ θαη ελ γέλεη θάζε εξγαζία δηαρείξηζεο ηνπ
πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δεκόζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ παξάβαζε απηή, πέξαλ ησλ
πξνβιεπόκελσλ πνηληθώλ θπξώζεσλ, επηθέξεη πξόζηηκν 200,00 €.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV :
Εκθάληζε ηνπ Δήκνπ.
Άξζξν 16: Καζαξηόηεηα θνηλνρξήζησλ ρώξσλ.
Ν Γήκνο έρεη ηελ επζύλε δηαηήξεζεο θαη ζπλερνύο βειηίσζεο ηεο θαιήο εκθάληζεο ησλ
Γεκνηηθώλ ρώξσλ από πιεπξάο θαζαξηόηεηαο. Γηα ρώξνπο πνπ δηέπνληαη από ηδηαίηεξν
θαζεζηώο όπσο Ιηκεληθή Εώλε, Αξραηνινγηθή Σώξνη, ηδησηηθά νηθόπεδα, θηι., ηελ επζύλε
γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηόηεηαο έρνπλ κε δαπάλεο ηνπο νη θύξηνη, λνκείο ή θάηνρνί ηνπο.
Ζ ζπρλόηεηα θαζαξηζκνύ θαζνξίδεηαη από ηελ πεξεζία Θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ βάζεη
ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε πεξηνρήο, ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη.
Νη πνιίηεο κπνξνύλ θαη πξέπεη λα ζπλδξάκνπλ νπζηαζηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο γηα κηα
πόιε θαζαξή. Γηα ηνλ ζθνπό απηό δελ επηηξέπεηαη ε απόξξηςε από πεδνύο ή επνρνύκελνπο
ζην νδόζηξσκα ή ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, απνβιήησλ, έζησ θαη αλ πξόθεηηαη γηα
κηθξναληηθείκελα ζπζθεπαζίαο ή αηνκηθήο ρξήζεο.
Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηθέξεη πξόζηηκν 5,00 €. Γελ επηηξέπεηαη ε απόξξηςε
κεγάιεο πνζόηεηαο νηθηαθώλ απνβιήησλ αλεμαξηήησο αλ απηά είλαη ζπζθεπαζκέλα ή όρη,
ζε θαιάζηα απνξξηκκάησλ θαη νη κε ζπκκνξθσκέλνη κε ηε δηάηαμε απηή ζα πιεξώλνπλ
πξόζηηκν 100,00 €. Δλέξγεηεο θινπήο ή βαλδαιηζκώλ ζε βάξνο ησλ πξνζσξηλώλ κέζσλ
απνζήθεπζεο ζεσξνύληαη απαξάδεθηεο από ην θνηλσληθό ζύλνιν κε απνηέιεζκα ε
παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο πέξαλ ησλ αζηηθώλ θαη πνηληθώλ θπξώζεσλ, επηθέξεη
πξόζηηκν 20,00 €.
Ρα θαηνηθίδηα δώα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο θαη ηα ζηεξεά
πεξηηηώκαηά ηνπο λα ζπιιέγνληαη κε επζύλε ηνπ ζε εηδηθέο ζαθνύιεο θαη ζα
απνξξίπηνληαη εληόο ηνπ θάδνπ. Νη κε ζπκκνξθσκέλνη κε ηε δηάηαμε απηή ζα πιεξώλνπλ
πξόζηηκν 50,00 €.
Άξζξν 17:
επηρεηξήζεηο.

Καζαξηόηεηα

θνηλνρξήζησλ

ρώξσλ

ρξεζηκνπνηνύκελσλ

από

Δπηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δεκνηηθνύο θαη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο όπσο θαθελεία,
θαθεηεξίεο, δαραξνπιαζηεία, εζηηαηόξηα, fast food θαη ζπλαθή θαηαζηήκαηα είηε
δηαζέηνπλ ηξαπεδνθαζίζκαηα είηε όρη, νθείινπλ λα δηαηεξνύλ ηνπο ρώξνπο απηνύο
θαζαξνύο κε επζύλε θαη δαπάλε ηνπο. Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηθέξεη πξόζηηκν
100,00 €.
Άξζξν 18: Πιαλόδηνη κηθξνπσιεηέο, ιατθέο αγνξέο.
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Νη πιαλόδηνη κηθξνπσιεηέο, νη θαληίλεο νθείινπλ λα δηαηεξνύλ ηνλ γύξσ ρώξν πάληνηε
θαζαξό, λα δηαζέηνπλ ηδηόθηεηα θαιαζάθηα κηθξναπνξξηκκάησλ θαη λα ζπιιέγνπλ ηα θάζε
είδνπο ζηεξεά απόβιεηα ηνπο κέζα ζε αλζεθηηθνύο ζάθνπο, ηνπο νπνίνπο ζα ηνπνζεηνύλ
θαιά ζθξαγηζκέλνπο ζηνπο πιεζηέζηεξνπο θάδνπο. Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο
επηθέξεη πξόζηηκν 100,00 €.
Άξζξν 19: Τπαίζξηα απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ θαη άιισλ πιηθώλ.
Ζ πιεκκειήο ελαπόζεζε θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε πιηθώλ ζπζθεπαζίαο, εκπνξεπκάησλ,
νηθνδνκηθώλ ή αδξαλώλ πιηθώλ, πξντόλησλ εθζθαθώλ, θηι., κπνξεί λα πξνθαιέζεη
ζνβαξή ξύπαλζε από ηνλ δηαζθνξπηζκό ηνπο ζην πεξηβάιινλ ιόγσ αέξα ή βξνρήο, είηε
απηά βξίζθνληαη ζε ηδηόθηεην είηε ζε θνηλόρξεζην ρώξν. Γηα ην ζθνπό απηό ν θύξηνο,
λνκέαο ή θάηνρνο ησλ πιηθώλ απηώλ πξέπεη λα ιάβεη κε επζύλε θαη δαπάλε ηνπ ηα
αλαγθαία κέηξα (επηθάιπςε, πεξίθξαμε, θαηάβξεμε, θηι.). Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο
απηήο επηθέξεη πξόζηηκν 100,00 €.
Άξζξν 20: Φνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη άιισλ πιηθώλ.
Νη ηδηνθηήηεο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ θαη γεληθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ μεξνύ θνξηίνπ,
πξέπεη λα έρνπλ ην θνξηίν ηνπο πιήξσο θαιπκκέλν κε κνπζακά ή ζπζθεπαζκέλν κε ηέηνην
ηξόπν πνπ λα εκπνδίδεηαη ν δηαζθνξπηζκόο θαηά ηελ θνξηνεθθόξησζε ή κεηαθνξά ηνπ. Νη
ηδηνθηήηεο νρεκάησλ ξεπζηνύ θνξηίνπ πξέπεη αληίζηνηρα λα θξνληίδνπλ γηα ηελ
ζηεγαλόηεηα ησλ δεμακελώλ ηνπο, ώζηε λα απνθιείνπλ ηε δηαξξνή θνξηίνπ θαηά ηελ
θνξηνεθθόξησζε ή κεηαθνξά ηνπ. Απόβιεηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο πνπ παξάγνληαη θαηά
ηελ θνξηνεθθόξησζε εκπνξεπκάησλ πξέπεη λα πεξηζπιιέγνληαη ακέζσο κεηά ην πέξαο
ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο κε επζύλε ησλ θπξίσλ, λνκέσλ ή θαηόρσλ ησλ νρεκάησλ
κεηαθνξάο. Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηθέξεη πξόζηηκν 200,00 €.
Άξζξν 21: Απόβιεηα από δηαθεκίζεηο.
Γελ επηηξέπεηαη ε ξίςε δηαθεκηζηηθώλ θπιιαδίσλ, ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ή ζε κε
ειεγρόκελνπο ηδησηηθνύο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο από ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα
δηαζθνξπηζηνύλ ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ Γήκνπ. Ρν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ
ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ θπιιαδίσλ ζε ζηαζκεπκέλα νρήκαηα. Ζ παξάβαζε ηεο
δηάηαμεο απηήο επηθέξεη πξόζηηκν 300,00 €. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε παλό θαη
αεξνπαλό ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ Ηζάθεο. Νη κε ζπκκνξθσκέλνη κε ηε δηάηαμε απηή ζα
πιεξώλνπλ πξόζηηκν 30,00 €.
Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε αθηζώλ κεηά από έγγξαθε άδεηα θαη κόλν ζηνπο
πξνβιεπόκελνπο από ην Γήκν Ηζάθεο ρώξνπο. Νη παξαβάηεο ζα πιεξώλνπλ πξόζηηκν
100,00 €.
Θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο ην πξόζηηκν βαξύλεη αιιειέγγπα θαη ζην αθέξαην ηόζν ηνλ
δηαθεκηδόκελν όζν θαη ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ παξαβαίλεη ηε δηάηαμε απηή.
Δπηπιένλ νη ππαίηηνη, βαξύλνληαη κε ην θόζηνο θαζαξηζκνύ πνπ απνινγηζηηθά ζα επηβάιεη ν
Γήκνο.
Άξζξν 22: Καζαξηόηεηα ηδησηηθώλ αθάιππησλ ρώξσλ παιαηώλ κε θαηνηθεκέλσλ
ή εκηηειώλ νηθεκάησλ.
Νη θάηνρνη ηδησηηθώλ αθάιππησλ ρώξσλ, παιαηώλ κε θαηνηθεκέλσλ ή εκηηειώλ
θηηζκάησλ, είλαη ππνρξεσκέλνη κε επζύλε θαη δαπάλε ηνπο, λα δηαηεξνύλ ηνπο ρώξνπο
απηνύο θαζαξνύο θαη απνςηισκέλνπο. Γη' απηό νθείινπλ:
παξάλνκεο απόξξηςεο θάζε είδνπο ζηεξεώλ απνβιήησλ
απνθεύγεηε θάζε θίλδπλνο γηα ηε δεκόζηα πγεία θαη αζθάιεηα θαζώο θαη ε αηζζεηηθή
ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ. Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηθέξεη πξόζηηκν 50,00 €.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V : Σειηθέο δηαηάμεηο.
Άξζξν 23: Γεληθά πξνγξάκκαηα Δηαρείξηζεο απνβιήησλ.
Ζ νξζνινγηθή αληηκεηώπηζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ
ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο γεληθέο θαηεύζπλζεο ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο
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ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ, όπσο απηή έρεη εθθξαζζεί ήδε κέζα από ηνλ Δζληθό Πρεδηαζκό
θαη ην Πρέδην Γηαρείξηζεο Λνκνύ Θεθαινληάο.
Ξέξα όκσο απ' απηό, ν Γήκνο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ζε επηκέξνπο γεληθά
πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο
δεκόζηαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ εμνηθνλόκεζε πξώησλ πιώλ, ελέξγεηαο θαη
ζπλαιιάγκαηνο αιιά θαη ζηελ αύμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ πεξηνρή. Δλδεηθηηθά
αλαθέξνληαη:
Γεληθά πξνγξάκκαηα αλαθύθισζεο
Γεληθά πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο
Γεληθά πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο επηζηεκνληθνύ θαη
εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ ζηε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ
Γεληθά πξνγξάκκαηα επαλέληαμεο - απνθαηάζηαζεο ρώξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο
ζηεξεώλ απνβιήησλ
Γεληθά πξνγξάκκαηα θαζαξηζκνύ θαη αλαβάζκηζεο ηνπξηζηηθώλ αθηώλ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΚΑΝΟΝΙΜΟ
ΕΚΣΕΛΕΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΕΛΕΙΑ
Άξζξν 1

ΕΡΓΑΙΩΝ

ΚΑΙ

ΕΡΓΑΙΩΝ

Ν θαλνληζκόο απηόο αθνξά θάζε νηθνδνκηθή εξγαζία (λέεο νηθνδνκέο, κεηαζθεπέο,
επηζθεπέο, πξνζζήθεο, επεθηάζεηο, δηαξξπζκίζεηο θ.ι.π.) θαη θάζε έξγν πνπ εθηειείηαη από
ή γηα ινγαξηαζκό Νξγαληζκνύ Θνηλήο Ωθέιεηαο, ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ Ηζάθεο.
Άξζξν 2
Γηα θάζε ηέηνηα εξγαζία ηνπ άξζξνπ 1, ζα πξέπεη ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ λα ππάξρεη:
Α) Θεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα ππεξεζία αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη άδεηα
εθζθαθώλ από ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ Ηζάθεο αλ απηέο γίλνληαη ζε
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο (δξόκνη-πιαηείεο) ή από ηελ Γηεύζπλζε Ξνιενδνκίαο αλ γίλνληαη
εληόο νηθνπέδσλ.
Β) Ξηλαθίδα πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ Λόκν, κε ηνλ αξηζκό ηεο άδεηαο θαη ηελ εκεξνκελία
έθδνζήο ηεο.
Γ) Άδεηα θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ (πεδνδξνκίνπ - νδνζηξώκαηνο), ε νπνία
ρνξεγείηαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Ηζάθεο.
Άξζξν 3
Ν ρώξνο πνπ εθηεινύληαη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηθξαγκέλνο.
Δπίζεο πξέπεη λα ππάξρεη πηλαθίδα πνπ λα απαγνξεύεη ηελ είζνδν ζηνπο κε έρνληεο
εξγαζία θαη ζε πεξίπησζε θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξώκαηνο πξέπεη λα
ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία πεδώλ θαη νρεκάησλ.
Νη πεξηθξάμεηο λα είλαη απαιιαγκέλεο δηαθεκηζηηθώλ εληύπσλ ή άιισλ πιηθώλ.
Δπηηξέπεηαη κόλν κία πηλαθίδα ηεο επηρείξεζεο ηεο νηθνδνκήο.
Άξζξν 4
Ρα ζηεξεά θηλεηά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθώλ
εξγαζηώλ πξέπεη λα είλαη θαηά ηξόπν αζθαιή ζηεξεσκέλα γηα ηελ πξόιεςε αηπρήκαηνο,
ηα δε πεξηθξάγκαηα γηα ηνλ ίδην ιόγν πξέπεη λα είλαη πιήξε θαη αζθαιή. Γηα ηνπο ίδηνπο
ιόγνπο επηβάιιεηαη ε ζήκαλζε κε ζρεηηθέο αλαθιαζηηθέο πηλαθίδεο θαη ε ηνπνζέηεζε
αζπξνθόθθηλήο ηαηλίαο όηαλ θαηαιακβάλεηαη κέξνο νδνζηξώκαηνο. Ζ ζήκαλζε θαηά ηελ
λύρηα πξέπεη λα είλαη θσηεηλή.
Άξζξν 5
Πε πεξηπηώζεηο εθηέιεζεο εξγαζηώλ από Νξγαληζκό Θνηλήο Ωθέιεηαο (ΝΡΔ, ΓΔΖ θ.η.ι.)
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γηα ζπληήξεζε, επηζθεπή δηθηύνπ ή λέσλ παξνρώλ επηβάιιεηαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο Λόκνπο πεξί εθηειέζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ζεκάλζεηο θ.η.ι.).
Άξζξν 6
Πε θάζε πεξίπησζε παξαβάζεσο ησλ αλαθεξόκελσλ πεξηπηώζεσλ ζηα άξζξα 2 έσο 5 ηνπ
παξόληνο θαλνληζκνύ επηβάιιεηαη πξόζηηκν 200,00 €. Δπηπιένλ θηλείηαη απηόκαηα από ηηο
αξκόδηεο ππεξεζίεο ε δηαδηθαζία δηαθνπήο ησλ εξγαζηώλ.
Άξζξν 7
Ζ επζύλε θαη ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ
(Ξαξάξηεκα Η), αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ Δπηηξνπή Θαζαξηόηεηαο όπσο απηή ζπγθξνηείηαη
ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Θαλνληζκνύ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Ν θ. Α. Ιηβηηζάλεο αλαθέξεη κεηαμύ άιισλ όηη δηαθσλεί κε ηε ζπκκεηνρή ηδησηώλ ε νπνία
πξνθύπηεη από ην αλσηέξσ ζρέδην ηνπ Θαλνληζκνύ.
Ν θ. Σ. Πθιεξόο αλαθέξεη όηη ζηα άξζ. 4,5 γίλεηαη αλαθνξά ζε ρώξν ειεγρόκελεο
δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ, ελώ ε Ηζάθε είλαη ρώξνο κεηαθόξησζεο.
Πρεηηθά κε ηα πξόζηηκα ζα κπνξνύζε λα γίλεη απιή ηξνπνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο
Θαλνληζκνύ.
Δθ κέξνπο ηεο ΙΑΗΘΖΠ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖΠ ν θ. Δ. Καπξνθέθαινο αλαθέξεη όηη είλαη ζέκα
παηδείαο, ρξεηάδνληαη ελεκέξσζε νη δεκόηεο θαη δηαθσλεί κε ηελ πνιηηηθή ησλ πξνζηίκσλ
γεληθώο.
Πηε ζπλέρεηα ν Ξξόεδξνο θάιεζε ην Ππκβνύιην γηα ηε ιήςε θαλνληζηηθήο απόθαζεο γηα ην
αλσηέξσ ζέκα θαη επεηδή ζην Γήκν Ηζάθεο δελ πθίζηαηαη ε Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο ε
νπνία ζύκθσλα κε ην 73 παξ. 1βv ηνπ Λ.3852/2010 είλαη αξκόδηα γηα ηελ έθδνζε
θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ ησλ άξζξσλ 79 θαη 82 ηνπ Θ.Γ.Θ., ηελ αξκνδηόηεηα απηή αζθεί
απεπζείαο ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην δεδνκέλνπ όηη είλαη ην όξγαλν πνπ έρεη ην ηεθκήξην ηεο
αξκνδηόηεηαο. (Άξζξν 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/2010)
Ρν Ππκβνύιην νπνίν αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ην αλσηέξσ ζρέδην ηνπ Θαλνληζκνύ θαη
θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο
Απνθαζίδεη
θαηά πιεηνςεθία
δέθα (10) ςήθσλ ππέξ, πέληε (5) θαηά θαη κηαο απνρήο
Δγθξίλεη ηνλ αλσηέξσ ζρέδην ηνπ Θαλνληζκνύ
πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ παξαξηήκαηνο.

Θαζαξηόηεηαο

ηνπ

Γήκνπ

Ηζάθεο

Ζ ηζρύο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηνπ, νπόηε θαη παύεη ε ηζρύο
θάζε πξνγελέζηεξνπ Θαλνληζκνύ Θαζαξηόηεηαο.
Κεηνςεθνύλ νη θ.θ. Α. Ιηβηηζάλεο, Γ. Πηαλίηζαο, Π. Θαλδειηώηεο, Σ. Πθιεξόο θαη Δ.
Καπξνθέθαινο, θαη απέρεη ν θ. Η. Καξκάξεο ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνπλ ζην ζθεπηηθό
ηεο παξνύζαο.
Ρν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη :
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
ΞΝΓΟΑΦΖ
ΞΝΓΟΑΦΔΠ
Αθξηβέο αληίγξαθν
Ν ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.

ΗΩΑΛΛΖΠ ΦΗΙΗΞΞΑΡΝΠ
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