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ΠΡΟΣ 
Τον κ. ∆ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 

 
 
Θέµα: Λήψη Απόφασης για Υπογραφή Σύµβασης µε την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ  
 
Σχετικά:  
 
Ο ∆ήµος µας καλείται να υπογράψει σύµβαση συνεργασίας µε την Ανακύκλωση Συσκευών 
Ανώνυµη Εταιρία προκειµένου να επικαιροποιήσει στη νέα του καλλικρατική µορφή τις συµβάσεις 
µε την προαναφερθείσα εταιρία που έχουν υπογραφεί στο παρελθόν από τους δήµους Αγίου 
Στεφάνου, Άνοιξης, ∆ροσιάς, ∆ιονύσου και την Κοινότητα Κρυονερίου. 
 
Στην συνέχεια παρατίθεται το κείµενο της σύµβασης όπως αυτό διαβιβάστηκε στο δήµο µας από 
την Ανακύκλωση Συσκευών Ανώνυµη Εταιρία.  
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ΣΥΜΒΑΣΗ 
Στην Καλλιθέα Αττικής, σήµερα την ………./201.. µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων: 
αφενός 
Της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΑNAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN ANΩNYMH 
ETAIPEIA» και το διακριτικό τίτλο «ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN A.E.», που εδρεύει στην 
Καλλιθέα, Λεωφ. Συγγρού αριθ. 196 και Χαροκόπου αριθµ. 2 και εκπροσωπείται νόµιµα 
για την 
υπογραφή του παρόντος από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας κ. Μάριο Ιντζελέρ 
και το 
∆ιευθυντή Logistics κ. Ιωάννη Μαυρίδη (στο εξής καλούµενη η «Εταιρεία» ή το 
«Σύστηµα») 
αφετέρου 
του ∆ήµου ……………………… (οδός ………………..…………. ΤΚ ..….., ΑΦΜ ……..….. , 
∆ΟΥ ………..…….. ) και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή του παρόντος από τον 
∆ήµαρχο 
κ. ………………….… , κάτοικο ……….……… (στο εξής καλούµενος ο «∆ήµος») 
ΠPOOIMIO 
A. H Eταιρεία έχει οργανώσει το εγκεκριµένο από το Y.ΠE.XΩ.∆E ήδη ΥΠΕΚΑ συλλογικό 
σύστηµα ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
(AHHE) σύµφωνα µε το N. 2939/2001 και το Π.∆. 117/2004, µε την υπ’ αριθ. οικ. 
105134/10.6.2004 απόφαση του Yπουργού ΠE.XΩ.∆E (ΦEK 905 B’/17.6.2004), και έχει 
λάβει εκ νέου έγκριση από τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών 
και Άλλων Προϊόντων πλέον ΕΟΑΝ (Εθνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης) µε απόφαση του 
∆ιοικητικού του Συµβουλίου (Α∆Α 457Ξ46Ψ8ΟΖ-ΚΨ4) στις 14/06/2011. 
B. Οι ∆ήµοι και οι κοινότητες ως αρµόδιες για τη συλλογή και διαχείριση των 
απορριµµάτων 



εντός των ορίων, όπου εκτείνεται η αρµοδιότητα τους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. I β 
(4) 
του Ν. 3463/2006, οφείλουν να εντάξουν το δικό τους σύστηµα διαχείρισης που ήδη 
εφαρµόζουν στο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε». 
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Γ. Ο ∆ήµος διαθέτει τα απαιτούµενα µέσα, προσωπικό και εξοπλισµό και έχει την 
απαιτούµενη υποδοµή και εµπειρία για τη συλλογή και µεταφορά των δηµοτικών 
αποβλήτων. 
∆. H συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, και µεταφορά των ΑΗΗΕ απαγορεύεται από 
κοινού µε 
τα οικιακά απόβλητα, σύµφωνα µε το Π∆117/2004 ΚΕΦ. Γ άρθρο 9. Η χωριστή συλλογή 
των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης είναι υποχρεωτική και πραγµατοποιείται σε ειδικούς 
χώρους (σηµεία συλλογής) που φέρουν κατάλληλη επισήµανση και ειδικότερα σε δηµοτικά 
σηµεία συλλογής που καθορίζονται από τους ΟΤΑ σε συνεργασία µε τα συστήµατα 
εναλλακτικής διαχείρισης 
Ε. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν, ότι η κοινοτική οδηγία 2002/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και 
του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 θέτει ως εθνικό στόχο για το έτος 2007 τη 
χωριστή συλλογή 4 kg ΑΗΗΕ κατά µέσο όρο ανά κάτοικο, δηλαδή τη συλλογή 44.000 
τόννων, ο ∆ήµος µε τη σειρά του συµµετέχει κατά την αναλογία της εκτάσεως της 
περιφέρειας αυτού και του πληθυσµού του, στην επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου. 
ΣΤ. OPIΣMOI 
Όπου στην παρούσα Σύµβαση απαντώνται οι πιο κάτω όροι, αυτοί θα έχουν την ακόλουθη 
έννοια: 
Στ1. «AHHE» νοούνται τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
Στ2. Κατηγορίες ΑΗΗΕ νοούνται οι κατηγορίες που προδιαγράφονται στο Π∆ 117: 
� Κατηγ. 1: Μεγάλες Οικιακές Συσκευές 
� Κατηγ. 2: Μικρές Οικιακές Συσκευές 
� Κατηγ. 3: Εξοπλισµός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
� Κατηγ. 4: Καταναλωτικός Εξοπλισµός 
� Κατηγ. 5: Ειδη Φωτισµού 
� Κατηγ. 6: Ηλεκτρικά – Ηλεκτρονικά Εργαλεία 
� Κατηγ. 7: Παιγνίδια και Εξοπλισµός Ψυχαγωγίας 
� Κατηγ. 8: Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός 
� Κατηγ. 9: Όργανα Παρακολούθησης και Ελέγχου 
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� Κατηγ. 10: Αυτόµατοι ∆ιανοµείς 
Στ3. Υποκατηγορίες ΑΗΗΕ νοούνται οι παρακάτω: 
� Κατηγ. 1α: Ψυγεία 
� Κατηγ. 1β: Συσκευές κλιµατισµού 
� Κατηγ. 1γ: Μεγάλες λευκές συσκευές 
� Κατηγ. 2: Μικρές Οικιακές Συσκευές 
� Κατηγ. 3α: Οθόνες Η/Υ 
� Κατηγ. 3β1 : Η/Υ 
� Κατηγ. 3β2 : Εκτυπωτές 
� Κατηγ. 3β3 : Τηλέφωνα 
� Κατηγ. 3β4 : Φωτοτυπικά 
� Κατηγ. 3β5 : Εξοπλισµός Τ/Κ 
� Κατηγ. 4α: Τηλεοράσεις 



� Κατηγ. 4β : Λοιπός καταναλωτικός εξοπλισµός 
� Κατηγ. 5α: Φωτιστικά 
� Κατηγ. 5β: Λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας 
� Κατηγ. 6: Ηλεκτρικά – Ηλεκτρονικά Εργαλεία 
� Κατηγ. 7α: Παιχνίδια και Εξοπλισµός Ψυχαγωγίας µε οθόνη 
� Κατηγ. 7β: Παιχνίδια και Εξοπλισµός Ψυχαγωγίας χωρίς οθόνη 
� Κατηγ. 8α : Μεγάλος Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός µε οθόνη 
� Κατηγ. 8β : Μεγάλος Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός χωρίς οθόνη 
� Κατηγ. 8γ : Μικρός Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός µε οθόνη 
� Κατηγ. 8δ : Μικρός Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός χωρίς οθόνη 
� Κατηγ. 9: Όργανα Παρακολούθησης και Ελέγχου 
� Κατηγ. 10α: Αυτόµατοι ∆ιανοµείς µε ψύξη 
� Κατηγ. 10β: ΑΤΜ 
� Κατηγ. 10γ: Λοιπές συσκευές κατηγορίας 10 
Oι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που ορίζονται στο Π.∆ 117/2004 και στην ΚΥΑ 
50910/2727/2003: 
4/16 
Στ4. ∆ιαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) νοείται η 
συλλογή, η µεταφορά, η µεταφόρτωση, η προσωρινή αποθήκευση, η αξιοποίηση και 
διάθεση των ΑΗΗΕ και των µεταχειρισµένων ανταλλακτικών αυτών, 
συµπεριλαµβανοµένης της εποπτείας των εργασιών αυτών και της αποκατάστασης των 
χώρων αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των ΑΗΗΕ και των 
µεταχειρισµένων ανταλλακτικών µετά την παύση λειτουργίας τους (βλ. Άρθρο 3 του Π.∆. 
117/2204) 
Στ5. Aνακύκλωση νοείται η επανεπεξεργασία, στο πλαίσιο της παραγωγικής 
διαδικασίας, των αποβλήτων υλικών, για τους σκοπούς που αρχικά είχαν σχεδιασθεί ή για 
άλλους σκοπούς, εξαιρουµένης της ανάκτησης της ενέργειας, η οποία συνίσταται στη 
χρήση καυσίµων αποβλήτων ως µέσων παραγωγής ενέργειας µε άµεση καύση µε ή χωρίς 
άλλα απόβλητα, αλλά µε ανάκτηση της θερµότητας. (βλ. Άρθρο 3 του Π.∆. 117/2204) 
Στ6. Συλλογή νοείται η συγκέντρωση, ο διαχωρισµός σε κατηγορίες υλικών σύµφωνα µε 
τις φυσικές ή/και χηµικές ιδιότητες τους ή/και η ανάµειξη των αποβλήτων για τη 
µεταφορά τους. Στην έννοια της συλλογής περιλαµβάνεται και η 
συγκέντρωση/τοποθέτηση των αποβλήτων σε κάδους µέχρι να πραγµατοποιηθεί η 
µεταφορά τους (βλ. Άρθρο 2 της ΚΥΑ 50910/2003) 
Στ7. Μεταφορά νοείται το σύνολο των εργασιών µετακίνησης των αποβλήτων από τα 
µέσα 
ή τους χώρους συλλογής στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή µεταφόρτωσης (βλ. 
Άρθρο 
2 της ΚΥΑ 50910/2003) 
Στ8. Μεταφόρτωση νοείται το σύνολο των εργασιών µετακίνησης των αποβλήτων από τα 
µέσα ή χώρους συλλογής σε άλλα µέσα µεταφοράς µε ενδεχόµενη συµπίεσή τους (στην 
έννοια αυτή περιλαµβάνεται κινητός ή σταθερός σταθµός µεταφόρτωσης) (βλ. Άρθρο 2 της 
ΚΥΑ 50910/2003) 
Στ9. Προσωρινή αποθήκευση νοείται η αποθήκευση των αποβλήτων για ορισµένο χρόνο 
σε εγκεκριµένο χώρο ή εγκατάσταση, µέχρι να πραγµατοποιηθεί η µεταφορά τους σε 
εγκεκριµένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης (βλ. Άρθρο 2 της ΚΥΑ 
50910/2003) 
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Συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 



Mε την παρούσα η Εταιρεία αναθέτει στον ∆ήµο και ο ∆ήµος δυνάµει της ………. 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του και στη βάση του προγράµµατος του «Συλλογή 
Ογκωδών» αναλαµβάνει για την περιφέρεια της αρµοδιότητας του την συλλογή, φόρτωση 
και µεταφορά των ΑΗΗΕ προς το σηµείο συλλογής του ∆ήµου. 
Το σηµείο συλλογής του δήµου είναι ο χώρος που διαθέτει ο ∆ήµος κατά χρήση µόνο 
στην εταιρεία, η οποία τοποθετεί εκεί ένα ή περισσότερα containers, στα οποία 
τοποθετούνται τα συλλεχθέντα από το δήµο ΑΗΗΕ, ανεξαρτήτως κατηγορίας. 
Η εταιρεία θα παραλαµβάνει µε δικά της µέσα τα containers για να τα µεταφέρει στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης. 
2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΗΗΕ 
2.1 Κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας µε τους δηµότες ως προς τα σηµεία 
συλλογής και το χρόνο παραλαβής των αποβλήτων, το προσωπικό του ∆ήµου θα 
συλλέγει 
τα AHHE, θα τα φορτώνει στα µεταφορικά οχήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος, µε προορισµό 
το χώρο συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης που θα διαθέτει ο ∆ήµος στην Εταιρεία 
για τους σκοπούς αυτούς, ο οποίος θα αποτελεί το δηµοτικό χώρο συγκέντρωσης των 
ΑΗΗΕ (εφεξής «δηµοτικός χώρος συγκέντρωσης ΑΗΗΕ»). Ειδικά για τους απόβλητους 
λαµπτήρες (ΑΗΗΕ κατηγορίας 5β), η Εταιρεία θα προµηθεύσει το ∆ήµο µε ειδικά µέσα 
συλλογής. Συµφωνείται µεταξύ των µερών, ότι για τις εργασίες διαχείρισης των ΑΗΗΕ θα 
ακολουθούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως παρατίθενται στο Παράρτηµα Α του 
παρόντος. 
2.2 Ως χώρος συγκέντρωσης και προσωρινής αποθήκευσης των ΑΗΗΕ ορίζεται ο 
δηµοτικός 
χώρος έκτασης ……….. τ.µ., που βρίσκεται στον χώρο ………. και ο οποίος επαρκεί για 
την τοποθέτηση ………. containers. O ∆ήµος δηλώνει δια του εκπροσώπου του και 
εγγυάται, ότι τηρουµένου του άρθρου 178 του Ν. 3463/2006 έχει τη νοµή και κατοχή αλλά 
και τη εν γένει εξουσία διαχείρισης και εκµετάλλευσης του χώρου συγκέντρωσης, ο χώρος 
δεν είναι κοινόχρηστος και είναι ελεύθερος από κάθε δικαίωµα τρίτου και κάθε εν γένει 
διεκδίκηση. 
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2.3 Ο δηµοτικός χώρος συγκέντρωσης ΑΗΗΕ θα πρέπει να είναι φυλασσόµενος και να 
λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται και οι πολίτες που θέλουν να 
µεταφέρουν µε δικά τους µέσα τα προς ανακύκλωση ΑΗΗΕ. 
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
3.1 Για την εκτέλεση των εργασιών από το ∆ήµο συµφωνείται, ότι η Εταιρεία θα 
καταβάλλει 
στο ∆ήµο : 
(α) Για την ετήσια συλλογή από το ∆ήµο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 1kg ανά κάτοικο, το 
ποσό των σαράντα 40€ ανά τόννο. 
(β) Για την ετήσια συλλογή από το ∆ήµο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 2kg ανά κάτοικο, το 
ποσό των ογδόντα 80€ ανά τόννο. 
(γ) Για την ετήσια συλλογή από το ∆ήµο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 3kg ανά κάτοικο, το 
ποσό των εκατόν είκοσι 120€ ανά τόννο. 
(δ) Για την ετήσια συλλογή από το ∆ήµο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 4kg και πλέον ανά 
κάτοικο, το ποσό των εκατόν εξήντα (160)€ ανά τόννο. 
Η συλλογή του ενός (1) kg ΑΗΗΕ ανά κάτοικο αποτελεί την ελάχιστη συνεισφορά του 
∆ήµου για τη συνολική οικονοµική πρόταση της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» προς 
τους Ο.Τ.Α. 
Στα ως άνω ποσά περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του ∆ήµου, όπως δαπάνες 



συντήρησης, λειτουργίας, µισθώσεως ή άλλης χρήσεως των µεταφορικών µέσων και το 
εργατικό κόστος. 
3.2 Τον ∆ήµο βαρύνουν όλες οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, ασφαλιστικών εισφορών 
κυρίων και επικουρικών ασφαλιστικών ταµείων του προσωπικού που θα απασχολεί για 
την εκτέλεση των εργασιών. 
3.3 H καταβολή της αµοιβής θα πραγµατοποιείται εντός ενός µηνός από το τέλος εκάστου 
µηνός, οπότε ο ∆ήµος εξέδωσε τα σχετικά παραστατικά προς την Εταιρεία. 
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4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ 
4.1 Ο ∆ήµος αναλαµβάνει την κατά το δυνατόν ελάχιστη ετήσια συλλογή 1 kg ανά κάτοικο, 
συνεισφέροντας έτσι έµπρακτα στο σηµαντικό έργο της Ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ. Η 
ποσότητα της ελάχιστης συλλογής δύναται να αναπροσαρµόζεται αυξητικά κατόπιν 
νεότερης έγγραφης συµφωνίας µεταξύ των δύο µερών. 
4.2 Σε συνεργασία µε το Σύστηµα ο ∆ήµος θα µεριµνά για την κατάρτιση και εκπαίδευση 
του 
απασχολούµενου από αυτόν προσωπικού σε θέµατα ασφάλειας και γνώσης χειρισµού, 
συλλογής, µεταφοράς και αποθήκευσης των AHHE για την αποφυγή κάθε κινδύνου για τη 
δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. 
4.3 O ∆ήµος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλούς φύλαξης του 
χώρου 
συγκέντρωσης των ΑΗΗΕ για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών στα µέσα συλλογής ΑΗΗΕ 
και ανάφλεξης ή πρόκλησης πυρκαγιών ή εκρήξεων των ΑΗΗΕ που συλλέγονται µέσα σε 
αυτούς. 
4.4 O ∆ήµος υποχρεούται να εξοπλίζει τα µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιεί µε τα 
κατάλληλα 
µέσα και να διαθέτει τις απαιτούµενες άδειες. 
4.5 Ο ∆ήµος υποχρεούται να ενηµερώνει τους δηµότες µέσω προωθητικών ενεργειών για 
την 
ύπαρξη και λειτουργία των Σηµείων Συλλογής στην περιφέρειά του καθώς και για τη 
συνεργασία του µε την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 
4.6 Ο ∆ήµος δεσµεύεται ότι τα ΑΗΗΕ θα τοποθετούνται µε ευθύνη του προσωπικού του 
µέσα 
στα µέσα συλλογής µε τέτοιο τρόπο ώστε η Εταιρεία να εκµεταλλεύεται πλήρως το µέγιστο 
επιτρεπτό όγκο και θα παραδίδονται ακέραια, υπό την έννοια ότι δεν έχουν υποστεί µερική 
ή 
ολική καταστροφή. 
4.7 Σε περίπτωση παράδοσης άσχετων µε ΑΗΗΕ αντικειµένων (όπως αστικά 
απορρίµµατα, 
οργανικά απόβλητα, ξένες ύλες) το µέσο συλλογής (container) θα επιστρέφεται στον χώρο 
προσωρινής αποθήκευσης του ∆ήµου µε σκοπό τον διαχωρισµό των ΑΗΗΕ και αφαίρεση 
των ξένων υλών από το ∆ήµο. 
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
5.1 Η Εταιρεία δύναται να τοποθετήσει containers καθώς και πλαστικούς κάδους των 240lt 
για 
τη συλλογή µικρών ΑΗΗΕ, στα σηµεία συλλογής εντός του ∆ήµου που θα καθοριστούν 
κατόπιν συµφωνίας µε το ∆ήµο. 
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5.2 Η Εταιρεία υποχρεούται να αποµακρύνει τα συλλεχθέντα ΑΗΗΕ από το τελικό σηµείο 
συλλογής των ΑΗΗΕ ήτοι τον προκαθορισµένο στην παρούσα δηµοτικό χώρο 
συγκέντρωσης αυτών . 



5.3 Η Εταιρεία υποχρεούται να µεταφέρει µε δικά της µεταφορικά µέσα και δαπάνες τα 
συλλεχθέντα ΑΗΗΕ προς τις µονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης. 
5.4 Η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει στο ∆ήµο κάθε δυνατή συνδροµή για την 
κατάρτιση και 
εκπαίδευση του προσωπικού του σε θέµατα ασφάλειας και γνώση χειρισµού, συλλογής, 
µεταφοράς και αποθήκευσης των AHHE. 
5.5 Η Εταιρεία δύναται να αναλάβει την κάλυψη µέρους των δαπανών διαφήµισης, 
ενηµέρωσης 
και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά µε τα θέµατα ανακύκλωσης, το έργο του 
Συστήµατος και τον τρόπο λειτουργίας του καθώς και τις δράσεις του ∆ήµου για την 
προώθηση των σκοπών του Συστήµατος αποκλειστικά και µόνο κατόπιν συνεννόησης µε 
τον 
εν λόγω ∆ήµο και έγγραφης συµφωνίας . 
5.6 Η Εταιρεία παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνη για την επεξεργασία, ανακύκλωση, 
αξιοποίηση και διάθεση των ΑΗΗΕ και των µεταχειρισµένων ανταλλακτικών αυτών. 
5.7 Η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει κάθε τρίµηνο αναφορά παραληφθέντων ΑΗΗΕ 
στον 
∆ήµο, είτε µε µορφή ηλεκτρονικής αναφοράς είτε µε επιστολή στον υπεύθυνο που θα 
ορίσει 
ο ∆ήµος. 
6. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
6.1 Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται για ένα (1) έτος αρχόµενη από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της. 
6.2 H παρούσα σύµβαση θα ανανεώνεται αυτόµατα ανά έτος, εκτός εάν ένα από τα µέρη 
γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο καταγγελία της σύµβασης όχι αργότερα από ένα (1) 
µήνα 
πριν τη λήξη της διάρκειάς της ή τη λήξη κάθε ανανεουµένης περιόδου. 
7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
7.1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δε θα ευθύνονται σε περίπτωση υπερηµερίας ή αδυναµίας 
εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών τους για λόγους ανωτέρας βίας, όπως είναι 
ενδεικτικά οι απεργίες ή άλλες εργατικές αναταραχές, οι θεοµηνίες, φυσικές καταστροφές, 
πόλεµος, επιβολή στρατιωτικού νόµου, υπό την προϋπόθεση, ότι το µέρος που επιθυµεί 
να 
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κάνει χρήση της ρήτρας αυτής, οφείλει να ειδοποιεί το άλλο µέρος για την επέλευση του 
γεγονότος. 
7.2. Το µέρος που επικαλείται το γεγονός της ανωτέρας βίας θα καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια προκειµένου να αποτρέψει τις δυσµενείς επιπτώσεις του γεγονότος αυτού, 
και 
αµέσως µετά την παρέλευσή του θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε την 
παρούσα, εφόσον η σύµβαση δεν έχει καταγγελθεί από το άλλο µέρος σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο. 
7.3. Εάν το γεγονός ανωτέρας βίας διαρκεί περισσότερο από ένα (1) µήνα από την 
ηµεροµηνία 
που το µέρος, το οποίο επικαλείται αυτό το γεγονός, θα έπρεπε να είχε ολοκληρώσει τις 
υποχρεώσεις του, το άλλο µέρος µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση µε έγγραφη 
ειδοποίηση 
προς το άλλο µέρος. 
8. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 



8.1 Στην περίπτωση που η Εταιρεία διαπιστώσει ότι κατά παράβαση της παρ. 4.3 του 
άρθρου 4 
της παρούσης έχουν προκληθεί φθορές στα containers ή / και στους µικρούς πλαστικούς 
κάδους των 240lt, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να αξιώσει αποζηµίωση για τον 
παρασχεθέντα κάδο στον οποίο έχει προκληθεί φθορά. 
9. KATAΓΓEΛIA 
9.1 Kαθένα από τα µέρη έχει δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση µόνο για 
σπουδαίο 
λόγο, κοινοποιώντας προς το άλλο µέρος έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον δεκαπέντε 
(15) 
ηµέρες πριν την ηµεροµηνία από την οποία επιθυµεί να επέρχονται τα αποτελέσµατα της 
καταγγελίας. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται η παράβαση οποιουδήποτε όρου της 
παρούσας 
σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή το µέρος που καταγγέλλει τη σύµβαση έχει επιπλέον 
δικαίωµα να ζητήσει από το άλλο µέρος την καταβολή αποζηµίωσης για την 
αποκατάσταση 
κάθε θετικής και αποθετικής ζηµίας που θα έχει υποστεί εξαιτίας της παράβασης των όρων 
της παρούσας. 
9.2 Σε περίπτωση µη συλλογής ικανοποιητικής ποσότητας από το ∆ήµο σύµφωνα µε το 
άρθρο 
4.1 της παρούσας εντός εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης, το 
Σύστηµα 
διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει τη λύση της συνεργασίας, να αποµακρύνει τους κάδους 
συλλογής (µικρούς κάδους ή/και container) και να προβεί σε ενηµέρωση των αρµοδίων 
αρχών. 
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10. MH ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Συµφωνείται ρητά µε το παρόν, ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα εντός της περιφερείας 
του 
∆ήµου να αναθέτει τις εργασίες συλλογής, µεταφοράς και αποθήκευσης των AHHE σε 
οποιαδήποτε 
άλλο πρόσωπο πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.∆. 117/2004 υπό τη 
σύµφωνη γνώµη 
του ∆ήµου. 
11. TPOΠOΠOIHΣH - IΣXYΣ OPΩN ΣYMBAΣHΣ 
11.1 Οι όροι της παρούσας σύµβασης δύναται να τροποποιηθούν µόνο κατόπιν έγγραφης 
συµφωνίας των µερών αποκλειοµένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού µέσου και αυτού 
ακόµη του όρκου. 
11.2 Σε περίπτωση που κάποιος όρος κηρυχθεί άκυρος ή για οποιονδήποτε λόγο 
ανίσχυρος, αυτό 
κατά κανόνα δεν θα επηρεάσει τη σύµβαση η οποία παραµένει ισχυρή, εκτός εάν η µη 
εφαρµογή του όρου αυτού καθιστά αδύνατη την εφαρµογή της και συνιστά λόγο 
καταγγελίας υπέρ οποιουδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη. 
12. ∆ΩΣI∆IKIA – EΦAPMOΣTEO ∆IKAIO 
Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των µερών κατά την εκτέλεση 
της 
παρούσας σύµβασης, αποκλειστικά αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια της Αθήνας και 
εφαρµοστέο 
δίκαιο το Ελληνικό. 



Σε πίστωση των ανωτέρω το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό αφού ανεγνώσθη από τα 
συµβαλλόµενα 
µέρη, υπογράφτηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και κάθε µέρος έλαβε από ένα. Έκαστος των 
συµβαλλοµένων έχει την ευθύνη υποβολής της σύµβασης στην αρµόδια ∆.O.Y µε τη 
µορφή 
κατάστασης. 
TA ΣYMBAΛΛOMENA MEPH 
Για την Εταιρεία Για το ∆ήµο 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος O ∆ήµαρχος 
Μάριος Ιντζελέρ 
………………….. 
Ο ∆ιευθυντής Logistics 
Ιωάννης Μαυρίδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ – 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η εκτέλεση από τον ∆ήµο των εργασιών 
διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού µε τους 
όρους που συµφωνούνται στην παρούσα σύµβαση. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση 
των ΑΗΗΕ θα γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αναφέρονται οι εργασίες ως κατωτέρω: 
• Συλλογή ΑΗΗΕ µε οχήµατα του ∆ήµου (εφ’όσον προβλέπεται) µέσω της 
Υπηρεσίας ογκωδών 
• Μεταφορά των συλλεχθέντων ΑΗΗΕ στο χώρο που έχει οριστεί από κοινού 
και περιγράφεται στο προοίµιο της παρούσης 
• Φόρτωση ΑΗΗΕ στα προτεινόµενα από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
Α.Ε. µέσα συλλογής (containers, παλετοκιβώτια, πλαστικοί κάδοι, µεταλλικά 
κουτιά για λαµπτήρες, χαρτοκιβώτια για λαµπτήρες κλπ) 
• Προσωρινή αποθήκευση µέχρι την παραλαβή από συνεργαζόµενη µεταφορική 
εταιρεία για την παράδοση του φορτίου στο κέντρο επεξεργασίας 
Οι κατηγορίες των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού που θα 
παραλαµβάνει ο ∆ήµος µε βάση την παρούσα σύµβαση είναι οι εξής: 
Κατηγορία 
Π∆ 117 
Υποκατηγορία Ονοµασία 
1 1α Ψυγεία 
1 1β Κλιµατιστικά 
1 1γ Μεγάλες Οικιακές Συσκευές εκτός 
Ψυγείων και κλιµατιστικών 
2 Μικρές Οικιακές Συσκευές 
3 3α Εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
– Οθόνες Η/Υ 
3 3β Εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
πλην οθονών 
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4 4α Καταναλωτικός εξοπλισµός – Τηλεοράσεις 
4 4β Καταναλωτικός εξοπλισµός πλην τηλεοράσεων 
5 5α Φωτιστικά είδη 
5 5β Λαµπτήρες 



6 Ηλεκτρικά – Ηλεκτρονικά εργαλεία 
7 Παιχνίδια και εξοπλισµός ψυχαγωγίας 
8 Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα 
9 Οργανα παρακολούθησης και ελέγχου 
10 10α Αυτόµατοι διανοµείς µε ψύξη 
10 10β ΑΤΜ 
10 10γ Λοιπές συσκευές κατηγορίας 10 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τις εργασίες διαχείρισης ΑΗΗΕ που 
εκτελεί ο ∆ήµος και οι οποίες δεν εξαρτώνται από τον µηχανολογικό εξοπλισµό που 
θα χρησιµοποιηθεί ανά περίπτωση, είναι οι εξής: 
• Ασφαλής τοποθέτηση των ΑΗΗΕ µε γνώµονα την ασφάλεια του εργατικού 
δυναµικού και του µεταφερόµενου φορτίου 
• Τοποθέτηση ΑΗΗΕ µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί στο µέγιστο βαθµό η 
ορθή περιβαλλοντική διαχείριση κατά την µεταφορά τους στην µονάδα 
επεξεργασίας 
• Αξιοποίηση του χώρου του container µε την µέγιστη δυνατή πληρότητα. 
ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΗΗΕ 
Γενικά, για την τήρηση των γενικών αρχών και για την καλύτερη αξιοποίηση του 
χώρου και την ασφαλέστερη τοποθέτηση των ΑΗΗΕ συνιστάται η τοποθέτηση των 
µεγάλων ΑΗΗΕ στο κάτω µέρος του container. Η πληρότητα του φορτίου πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερη, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος µετακίνησης των 
ΑΗΗΕ µέσα στο φορτίο, δεδοµένου ότι κατά την παραλαβή του φορτίου από το 
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σηµείο συλλογής και κατά την απόθεσή του στο χώρο παραλαβής του κέντρου 
επεξεργασίας το container ανυψώνεται σε γωνία µεγαλύτερη των 45 µοιρών. 
Σε περίπτωση που αποθηκευτούν στο φορτηγό 2 συσκευές ή περισσότερες (η µία 
πάνω στην άλλη) αυτό να γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος 
ανατροπής των υπερκείµενων συσκευών κατά την µεταφορά. 
Μέσα συλλογής ΑΗΗΕ 
Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. θα προτείνει κατά περίπτωση στο ∆ήµο τα 
κατάλληλα µέσα συλλογής που στην συνέχεια θα συµφωνούνται και από τα δύο 
µέρη. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στο παρόν παράρτηµα τα µέσα 
συλλογής για ορισµένα είδη ΑΗΗΕ (µεταλλικά παλετοκιβώτια, χαρτοκιβώτια για 
λαµπτήρες και µεταλλικά κουτιά για λαµπτήρες). Τα µεταλλικά παλετοκιβώτια - 
εφ’όσον παρέχονται - ενδείκνυνται για την συλλογή, µεταφορά και προσωρινή 
αποθήκευση οθονών, τηλεοράσεων ή µικροσυσκευών. 
Απαιτήσεις ανά οµάδες ΑΗΗΕ 
Ειδική και ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις εργασίες διαχείρισης από τον ∆ήµο 
σε οµάδες ΑΗΗΕ, λόγω της απαιτούµενης επιλεκτικής περιβαλλοντικής 
επεξεργασίας τους. Οι οµάδες αυτές ακολουθούν παρακάτω: 
• Ψυγεία, κλιµατιστικά, ψυκτικοί µηχανισµοί, διανοµείς µε ψύξη (Συσκευές 
Ανταλλαγής Θερµότητας) 
• Οθόνες και τηλεοράσεις 
• Λαµπτήρες εκκένωσης αερίων 
Ψυγεία, κλιµατιστικά, ψυκτικοί µηχανισµοί, διανοµείς µε ψύξη (Συσκευές 
Ανταλλαγής Θερµότητας) 
Η µεταφορά και η φόρτωσή τους πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται οποιαδήποτε µηχανική καταπόνηση (π.χ. συµπίεση / κόψιµο), που 



µπορεί να έχει ως συνέπεια την έκλυση των ελεγχόµενων ουσιών στην ατµόσφαιρα 
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(αέρια τα οποία µπορεί να καταστρέφουν το στρώµα του όζοντος ή να παρουσιάζουν 
δυναµικό αύξησης της θέρµανσης του πλανήτη, GWP). Ειδικότερα: 
• Πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε µηχανική καταπόνηση στα σηµεία όπου 
βρίσκεται το ψυκτικό υγρό και στα πλευρικά τοιχώµατα όπου περιέχεται το 
µονωτικό υλικό. 
• Συνιστάται να τοποθετούνται σε όρθια θέση κατά την µεταφορά και 
φόρτωσή τους, ώστε να αποφευχθεί η διαρροή ελαίου ή ψυκτικού υγρού σε 
περίπτωση καταστροφής του ψυκτικού κυκλώµατος. 
• Σε περίπτωση παραλαβής ψυγείου µε οθόνη, η διαχείριση θα πρέπει να γίνει 
µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην προκληθεί θραύση της οθόνης. 
Οθόνες, τηλεοράσεις 
• Οθόνες και τηλεοράσεις µε καθοδικές λυχνίες (CRT) 
Η µεταφορά και η φόρτωσή τους πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην 
προκληθεί θραύση της οθόνης της καθοδικής λυχνίας. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται: 
• η αποσυναρµολόγηση, 
• η συµπίεση των καθοδικών λυχνιών µέσα στα µέσα συλλογής, 
• _ψ±Y_ΐ%Z_8η τοποθέτηση των τηλεοράσεων µε το γυαλί προς τα κάτω, για να µην 
ασκείται πίεση πάνω στο γυαλί και 
• η ανεξέλεγκτη ανατροπή του γεµάτου φορτίου ή παλετοκιβωτίου. 
• Τέλος, οι οθόνες / τηλεοράσεις δεν θα πρέπει να εξέχουν της ανοιχτής 
διάστασης του παλετοκιβωτίου, ώστε να είναι δυνατή η στοίβαξη δύο 
παλετοκιβωτίων χωρίς να προκληθεί σπάσιµο των οθονών / τηλεοράσεων. 
Ο ενδεδειγµένος τρόπος φόρτωσης είναι µέσα σε παλετοκιβώτια ή επάνω σε παλέτες 
µε περιτύλιξη stretch film (εφ’όσον αυτά διατίθενται). 
• Επίπεδες οθόνες και τηλεοράσεις (Flat Panel Displays) 
Η µεταφορά και η φόρτωσή τους πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην 
προκληθεί θραύση της οθόνης. Ειδικότερα: 
• ∆εν επιτρέπεται η αποσυναρµολόγηση και η συµπίεσή τους. 
• Θα πρέπει να τοποθετούνται µία - µία όρθιες µέσα σε παλετοκιβώτια 
(εφ’όσον αυτά διατίθενται) και εάν κρίνεται απαραίτητο στην µικρότερη 
πλευρά τους. 
15/16 
• Συνιστάται να µην τοποθετούνται αντικριστά (οθόνη µε οθόνη) και, εάν είναι 
δυνατόν, να αφαιρείται οι βάσεις στήριξής τους (χωρίς την χρήση εργαλείου) 
και να χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των κενών µέσα στο 
παλετοκιβώτιο. 
• Οι οθόνες / τηλεοράσεις δεν θα πρέπει να εξέχουν της ανοιχτής διάστασης 
του παλετοκιβωτίου, ώστε να είναι δυνατή η στοίβαξη δύο παλετοκιβωτίων 
χωρίς να προκληθεί σπάσιµο των οθονών / τηλεοράσεων. 
• Θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια τοποθέτησης τηλεοράσεων ιδίου µεγέθους 
µέσα στο ίδιο παλετοκιβώτιο. 
• Σε περίπτωση παραλαβής τηλεόρασης µε διάσταση µεγαλύτερη από αυτήν 
του παλετοκιβωτίου, συνιστάται η τοποθέτησή της σε οριζόντια θέση πάνω 
από τις άλλες όρθια τοποθετηµένες τηλεοράσεις µέσα στο παλετοκιβώτιο και 
εφ’όσον κρίνεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος θραύσης της. 
Λαµπτήρες εκκένωσης αερίων 
Η διαχείρισή τους θα πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην προκληθεί 



θραύση. Σχετικά µε την διαχείριση των λαµπτήρων εκκένωσης αερίων πρέπει να 
εφαρµόζονται τα ακόλουθα: 
• Οι λαµπτήρες εκκένωσης αερίων (δηλαδή οι λαµπτήρες φθορισµού, ατµών 
νατρίου υψηλής ή χαµηλής πίεσης, ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης καθώς 
και αερίων µε προσµίξεις αλογονιδίων µετάλλων) δεν επιτρέπεται να 
φορτώνονται «χύµα», διότι είναι πολύ εύκολη η καταστροφή τους λόγω της 
ιδιαίτερης ευαισθησίας που παρουσιάζουν σε οποιαδήποτε µηχανική 
καταπόνηση. 
• Η τοποθέτησή τους πρέπει να γίνεται µόνο στα ενδεδειγµένα µέσα συλλογής 
(π.χ. χαρτοκιβώτια συλλογής λαµπτήρων ή µεταλλικά κουτιά ειδικά για 
λαµπτήρες) απαλλαγµένοι από κάθε είδους συσκευασία. 
• Η αποθήκευσή τους θα πρέπει να γίνεται σε σηµεία προφυλαγµένα από 
καιρικά φαινόµενα, µακριά από σηµεία πτώσης υλικών και πάνω σε 
αδιαπέρατο έδαφος. 
• Οι ευθύγραµµοι λαµπτήρες τοποθετούνται είτε στα ειδικά σχεδιασµένα για 
αυτήν την χρήση µεταλλικά κουτιά (ανάλογα µε το µήκος τους) ή στα ειδικά 
χαρτοκιβώτια (συγκεκριµένα σε αυτό µε την µεγαλύτερη διάσταση). Οι 
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υπόλοιποι λαµπτήρες τοποθετούνται είτε στο µικρότερο χαρτοκιβώτιο ή σε 
οποιοδήποτε από τα δύο µεταλλικά κουτιά. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι λαµπτήρες πυράκτωσης δεν παραλαµβάνονται για 
ανακύκλωση. 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΗΗΕ 
Γενικά, για την τήρηση των παραπάνω γενικών αρχών και σχετικά µε την προσωρινή 
αποθήκευση των ΑΗΗΕ ορίζονται τα ακόλουθα: 
1. Οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες 
προδιαγραφές σύµφωνα µε το Π.∆. 117 / Άρθρο 10 (Παραγρ.2) /Παρ. ΙΙΙ (µε την 
επιφύλαξη των απαιτήσεων της οδηγίας 1999/31/ΕΚ): 
• Να είναι αδιάβροχες επιφάνειες, µε πρόβλεψη συλλογής υπερχειλιζόντων, 
και, οσάκις ενδείκνυται, διαχωριστών, εγκαταστάσεων καθαρισµού και 
συστηµάτων απολιπάνσεως 
• Κάλυψη για την προστασία από τα καιρικά φαινόµενα, όπου κρίνεται 
απαραίτητο 
2. Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης στην συγκεκριµένη περίπτωση θα είναι: 
• Container κλειστού τύπου, οι προδιαγραφές του οποίου θα ορίζονται από την 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 
Ο χώρος στον οποίο θα βρίσκεται το container πρέπει να είναι περιφραγµένος και να 
διαθέτει στοιχειώδη ασφάλεια, λόγω του ότι τα ΑΗΗΕ είναι συσκευές που έχουν 
οικονοµική αξία. 
3. Ενδεικτικά θα πρέπει να υπάρχει ο παρακάτω εξοπλισµός: 
• Χειροκίνητοι ή ηλεκτρικοί παλετοφόροι για την µεταφορά παλετών 
• Παλετοφόρο ανυψωτικό µηχάνηµα (κλάρκ) 
• Παλετοκιβώτια για αποθήκευση των µη ογκωδών ΑΗΗΕ 
• Χώροι γραφείων – έκδοσης σχετικών παραστατικών 
• Ασφαλές κλείσιµο εισόδου 
• Πιστοποιηµένοι περιέκτες αποθήκευσης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις__ 
 
 
 



Έχοντας υπόψη  τα παραπάνω, παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τα 
εξής: 
 
1. Την έγκριση της σύναψης σύµβασης µε την Ανακύκλωση Συσκευών Ανώνυµη Εταιρία,  
 
2. Την έγκριση – αποδοχή των προαναφερθέντων όρων της σύµβασης, 
 
3. Tην εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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