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Α.ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.Άπθπο 1º : Ακηζηείιεκμ ημο Κακμκζζιμφ
2.Άπθπο 2º

:

i)Γεκζημί Όνμζ
ii) Βαζζηέξ έκκμζεξ

Β.ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β'
ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
3.Άπθπο 3ο : Αβςβμί
4.Άπθπο 4ο : Πανμπέξ
5.Άπθπο 5ο : Μεηαθμνά, ιεηαηνμπή, ιεηαηυπζζδ, ακφρςζδ ηαζ ηαηααίααζδ ηδξ
Πανμπήξ
º:
6.Άπθπο 6 Τδνμιεηνδηέξ
7.Άπθπο 7º : Υχνμξ οδνμιεηνδηχκ
8.Άπθπο 8ο : Δζςηενζηέξ Δβηαηαζηάζεζξ Ύδνεοζδξ
Γ.ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΤΝΓΔΗ ΣΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ
9.Άπθπο 9º : Γζαδζηαζία ηαζ Όνμζ ζφκδεζδξ ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ
10.Άπθπο 10 : Γζηαζμθμβδηζηά ζφκδεζδξ ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ
11.Άπθπο 11ο : φκδεζδ Αηζκήηςκ εκηυξ Δβηεηνζιέκμο πεδίμο
12.Άπθπο 12ο :φκδεζδ Αηζκήηςκ εηηυξ εβηεηνζιέκμο ζπεδίμο
13.Άπθπο 13ο :φκδεζδ ηςκ Αηζκήηςκ ημο Γήιμο Υμνηζάηδ ηαζ Κμζκςθεθχκ
Ονβακζζιχκ
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Γ.ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
14.Άπθπο 14ο :Γαπάκδ ηαζ ηέθμξ ζφκδεζδξ ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ
15.Άπθπο 15ο : Γαπάκδ Μεηαθμνάξ, Μεηαηνμπήξ, Μεηαηυπζζδξ ηδξ Πανμπήξ
ηαζ Δπέηηαζδξ Αβςβμφ
16.Άπθπο 16ο :Δββφδζδ πνήζδξ οδνμιεηνδηή
17.Άπθπο 17ο : Λμβανζαζιμί – Γζαημπή θυβς μθεζθήξ.
18.Άπθπο 18ο : Γζαημπή – Αθαίνεζδ πανμπχκ
19.Άπθπο 19ο : Δκζηάζεζξ – Μεζχζεζξ θμβανζαζιχκ

20.Άπθπο 20ο : Ηδζμηηήηδξ

Δ.ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
21.Άπθπο 21ο : Γεκζηά
22.Άπθπο 22ο : Πανάκμιεξ οδνεφζεζξ – Απαβμνεφζεζξ
23.Άπθπο 23ο : Τβζεζκμθμβζηέξ δζαηάλεζξ

(ΙΙ)

Άπθπο

1ο : Ακηζηείιεκμ ημο Κακμκζζιμφ

Άπθπο

2ο : φζηδια Απμπέηεοζδξ

Άπθπο

3ο : Βαζζηέξ έκκμζεξ

Άπθπο

4ο : Τπυπνεα βζα ζφκδεζδ αηίκδηα – Τπμπνεχζεζξ ζδζμηηδηχκ

Άπθπο

5ο : Πανμπή απμπέηεοζδξ - Δζςηενζηυ δίηηομ απμπέηεοζδξ αηζκήηςκ

Άπθπο

6ο : Ανζειυξ πανμπχκ απμπέηεοζδξ

Άπθπο

7ο : Απμπέηεοζδ παιδθχκ πχνςκ ή επζθακεζχκ

Άπθπο

8ο : Απμπεηεουιεκα οβνά
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Άπθπο

9ο : Έθεβπμξ εβηαηαζηάζεςκ

Άπθπο 10ο : Υμνήβδζδ αδεζχκ βζα ζφκδεζδ
Άπθπο 11ο : Γαπάκεξ ηαζ ηέθδ
Άπθπο 12ο : Κονχζεζξ
ΠΙΝΑΚΑ Ι : ΟΤΗΔ ΠΟΤ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΝΑ ΑΠΟΡΡΗΠΣΟΝΣΑΗ ΣΟ
ΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ : ΟΡΗΑ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ

(III)

Άπθπο

1ο : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ

Άπθπο

2ο : ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ

Άπθπο

3ο : ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ

Άπθπο

4ο : ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

Άπθπο

5ο : ΤΠΔΡΒΑΖ ΟΡΗΧΝ

Άπθπο

6ο : ΦΡΔΑΣΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ

(IV)

(V)
Μ. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ

ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
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(Ι)

ΚΑΝΟΝΗΜΟ
ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ
ΣΖ Γ.Δ.Τ.Α. ΓΖΜΟΤ
ΥΟΡΣΗΑΣΖ
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άπθπο 1º
Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού
Ακηζηείιεκμ ημο Κακμκζζιμφ αοημφ είκαζ μζ υνμζ ηαζ μ ηνυπμξ θεζημονβίαξ ημο
δζηηφμο φδνεοζδξ ηδξ πενζμπήξ ανιμδζυηδηαξ ηδξ Γδιμηζηήξ Δπζπείνδζδξ Ύδνεοζδξ
Απμπέηεοζδξ (Γ.Δ.Τ.Α) Γήιμο Υμνηζάηδ .
Άπθπο 2º
i)Γενικοί Όποι
1. Ζ Γδιμηζηή Δπζπείνδζδ Ύδνεοζδξ – Απμπέηεοζδξ (Γ.Δ.Τ.Α..) Γήιμο Υμνηζάηδ
έπεζ ζηδκ ηονζυηδηά ηδξ ηα δίηηοα φδνεοζδξ ηαζ είκαζ ανιυδζα βζα ηδκ ιεθέηδ,
ηαηαζηεοή, ζοκηήνδζδ, εηιεηάθθεοζδ, δζμίηδζδ ηαζ θεζημονβία ημοξ ζφιθςκα ιε
ημ Ν. 1069/80, υπςξ αοηυξ ζζπφεζ ηάεε θμνά.
2. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ πανέπεζ κενυ ιυκμ βζα φδνεοζδ.
3. Ζ Γ.Δ.Τ.Α.. Υμνηζάηδ πανέπεζ κενυ ηαηάθθδθμ βζα μζηζαηή πνήζδ. Ζ πνήζδ ημο
κενμφ αοημφ βζα εζδζημφξ αζμιδπακζημφξ ή άθθμοξ ηεπκζημφξ ζημπμφξ βίκεηαζ ιε
εοεφκδ ημο οδνμθήπηδ. Ακ βζα ηδκ πνήζδ αοηή οπάνπμοκ εζδζηέξ απαζηήζεζξ, μ
οδνμθήπηδξ πνμααίκεζ ιε ηζξ ηαηάθθδθεξ εζδζηέξ ηεπκζηέξ ηαζ ζοζηεοέξ ζηδκ
επζεοιδηή αεθηίςζδ ημο. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δεκ έπεζ ηαιία εοεφκδ, μφηε
οπμπνέςζδ απμγδιίςζδξ βζα μπμζαδήπμηε γδιζά ηοπυκ πνμηθδεεί απυ ηδκ
αηαηαθθδθυηδηα ημο πανεπμιέκμο κενμφ βζα ηδκ εζδζηή αοηή πνήζδ.
4. Κάεε οδνμθήπηδξ δζηαζμφηαζ κα ηαηακαθχκεζ μπμζαδήπμηε πμζυηδηα κενμφ
ζφιθςκα ιε ημοξ πενζμνζζιμφξ ημο πανυκημξ ηακμκζζιμφ ή υζμοξ ηοπυκ
εεζπζζημφκ ζημ ιέθθμκ ιε ζπεηζηέξ απμθάζεζξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ.
5. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ έπεζ ημ δζηαίςια, υηακ ημ κενυ δεκ επανηεί, κα πνμααίκεζ ζε
ηιδιαηζηέξ δζαημπέξ ηδξ πανμπήξ ζημ δίηηομ ή κα πανέπεζ κενυ ζε μνζζιέκεξ χνεξ
ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ. Μπμνεί αηυιδ κα μνίζεζ ακχηαημ υνζμ ηαηακάθςζδξ βζα
μζηζαηή ή άθθδ πνήζδ.
6. Ακ βζα μπμζμδήπμηε θυβμ οπάνπεζ ακάβηδ ζοκεπμφξ οδνμδυηδζδξ, πνέπεζ μ
οδνεουιεκμξ κα ηδκ ελαζθαθίζεζ ιε ηδκ απμεήηεοζδ κενμφ ζε δελαιεκή βζα
ηαημζηίεξ πςνδηζηυηδηαξ ιέπνζ εκυξ ηοαζημφ ιέηνμο (1m3) ηαζ βζα επζπεζνήζεζξ
ιέπνζ δφμ ηοαζηά ιέηνα (2m3) ή ιε μπμζμκδήπμηε άθθμ ηαηάθθδθμ ηνυπμ.
7. ε πενζπηχζεζξ αθάαδξ ή επζζηεοήξ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ
είκαζ δοκαηυκ κα πνμηθδεεί πηχζδ ηδξ πίεζδξ ή ηαζ δζαημπή ηδξ οδνμδυηδζδξ. Ζ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δεκ έπεζ ηαιία εοεφκδ βζα αθάαεξ πμο ηοπυκ πνμηθδεμφκ ζε
ιδπακήιαηα ή ζε άθθεξ εβηαηαζηάζεζξ απυ ημ βεβμκυξ αοηυ, μφηε οπμπνέςζδ
απμγδιίςζδξ. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δεκ έπεζ επίζδξ ηαιία εοεφκδ βζα ηοπυκ αθάαεξ
πμο ιπμνμφκ κα πνμηθδεμφκ ζηζξ ζδζςηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ απυ ηδκ αφλδζδ ηδξ
πίεζδξ ημο κενμφ απυ ημ ιδδεκζηυ ιέπνζ ημ ηακμκζηυ επίπεδμ, ιεηά ηδκ
επακαθεζημονβία ημο δζηηφμο φδνεοζδξ.
8. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δεκ είκαζ οπμπνεςιέκδ κα ζηακμπμζεί απαζηήζεζξ ιεβάθςκ
ζηζβιζαίςκ ηαηακαθχζεςκ (ζε πμθφ πενζμνζζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ιέζα ζημ
εζημζζηεηνάςνμ). ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ δ πανμπή ημο κενμφ ηαηακέιεηαζ πενίπμο
μιμζυιμνθα ιέζα ζημ εζημζζηεηνάςνμ ηαζ μ οδνμθήπηδξ μθείθεζ κα ελαζθαθίζεζ
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ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα αζπιήξ ιέζς δελαιεκήξ ελζζμννυπδζδξ – απμεήηεοζδξ
ημο.
9. Γεκ εα βίκεηαζ δ μνζζηζηή οδνμδυηδζή ηςκ μζημδμιχκ, ακ ιεηά απυ αοημρία,
δζαπζζηςεεί υηζ ηα υιανζα φδαηά ημοξ απμπεηεφμκηαζ ζημ δίηηομ αηαεάνηςκ εκχ
είκαζ δοκαηυ κα ζοκδεεμφκ ιε αβςβυ μιανίςκ, πνάβια ημ μπμίμ εα ηνίκεηαζ απυ
ηδκ ηεπκζηή οπδνεζία ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ.
10. Οζ ηαηακαθςηέξ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ημοξ υνμοξ ημο
πανυκημξ Κακμκζζιμφ, ημο Κακμκζζιμφ Απμπέηεοζδξ ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ απμθάζεζξ
ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ. ε πενίπηςζδ ιδ
ζοιιυνθςζδξ ημοξ δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ιπμνεί κα δζαηυπηεζ ηδκ πανμπή κενμφ ή
κα επζαάθθεζ πνυζηζιμ ημ φρμξ ημο μπμίμο ηαεμνίγεζ ιε απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ
οιαμοθίμο ηδξ. Ακ οπάνλεζ οπμηνμπή, δζαηυπηεηαζ δ πανμπή βζα πνμκζηυ
δζάζηδια ιέπνζ ηαζ ηνζχκ ιδκχκ, φζηενα απυ απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ
οιαμοθίμο ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ. Ζ δζαημπή ηδξ πανμπήξ δεκ απαθθάζζεζ ημκ
οδνμθήπηδ απυ ηζξ μζημκμιζηέξ ηαζ άθθεξ οπμπνεχζεζξ ημο πνμξ ηδ Γ.Δ.Τ.Α.
Υμνηζάηδ ηαζ εζδζηυηενα απυ ηδκ οπμπνέςζδ ηαηααμθήξ ηδξ αλίαξ ημο ηαηχηαημο
μνίμο ηαηακάθςζδξ.
ii) Βαζικέρ έννοιερ
1. Ιδιοκηήηηρ ηαηά ηζξ δζαηάλεζξ ημο πανυκημξ Κακμκζζιμφ εεςνείηαζ εηείκμξ πμο
ηαηά ηδ ζοκαθθαβή ημο ιε ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δδθχκεζ υηζ είκαζ ηφνζμξ, ρζθυξ
ηφνζμξ ή επζηανπςηήξ ημο αηζκήημο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ εηείκμξ ζημ υκμια ημο μπμίμο
έπεζ εηδμεεί δ άδεζα μζημδμιήξ ηαζ οπμβνάθεζ ηδκ αίηδζδ βζα ζφκδεζδ ημο αηζκήημο
ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ ή ηδκ εηηέθεζδ μπμζαζδήπμηε ενβαζίαξ ζπεηζηά ιε ηδκ πανμπή
ημο ηαζ βεκζηά ηδκ οδνμδυηδζδ ημο αηζκήημο. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ηαηά ηδκ
οπμαμθή ηδξ αίηδζδξ ελεηάγεζ ηίηθμοξ ζδζμηηδζίαξ ή έββναθμ πμο κα απμδεζηκφεζ
πνήζδ ή ηονζυηδηα ηαζ δεκ ελεηάγεζ ηοπυκ δζεηδζηήζεζξ πάκς ζημ αηίκδημ πμο
πνυηεζηαζ κα οδνεοηεί, μφηε ή φδνεοζδ αηζκήημο απμηεθεί ζημζπείμ απμδεζηηζηυ
ζδζμηηδζίαξ οπέν ημο αζημφκημξ. ε πενίπηςζδ μθεζθήξ ημο εκμζηζαζηή-πνήζηδ
αανφκεηαζ μ ζδζμηηήηδξ-οπυπνεμξ.
2. Τδπαςλική παποσή .
Γζα κα πναβιαημπμζδεεί δ ζφκδεζδ ηςκ αηζκήηςκ ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ
ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δζαηθάδςζδ ημο δζηηφμο απυ ηδ
νοιμημιζηή
βναιιή ιέπνζ ηαζ ηδ εέζδ ημο αβςβμφ δζακμιήξ. Ζ δζαηθάδςζδ αοηή μκμιάγεηαζ
"Πανμπή" ηαζ μ ζδζμηηήηδξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα πνμηαηααάθεζ ηδ δαπάκδ βζα ηδκ
ηαηαζηεοή ηδξ. Αοηή ακήηεζ ιυκζια ζημ αηίκδημ βζα ηδκ φδνεοζδ ημο μπμίμο
ημπμεεηήεδηε έζης ηαζ ακ αθθάλεζ δ ηονζυηδηα ημο ηαζ δεκ ιεηαθένεηαζ βζα ηδκ
φδνεοζδ άθθμο αηζκήημο, αηυια ηαζ ακ αοηυ ακήηεζ ζημκ ίδζμ ζδζμηηήηδ.
Οζ πανμπέξ δζαηνίκμκηαζ:
α) ε πανμπέξ φδνεοζδξ κοινέρ ιε δζάιεηνμ ιέπνζ 1 ½" ζκηζχκ, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ
βζα μζηζαηή πνήζδ, υπςξ ηαημζηίεξ, βναθεία, ηαηαζηήιαηα ηαζ άθθεξ ιζηνέξ
εβηαηαζηάζεζξ.
α) ε πανμπέξ φδνεοζδξ ειδικέρ ιε δζάιεηνμ ιεβαθφηενδ ηςκ 1 ½ " ζκηζχκ, πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα αηίκδηα εζδζημφ πνμμνζζιμφ, υπςξ κμζμημιεία, ζηναηζςηζηέξ
ιμκάδεξ, ενβμζηάζζα, αζμηεπκίεξ, εηπαζδεοηήνζα ηαζ άθθα ημζκςθεθή ζδνφιαηα,
ημονζζηζηέξ ηαζ βεςνβζηέξ ιμκάδεξ ηαζ άθθεξ πανυιμζεξ εβηαηαζηάζεζξ.
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β) ε πςποζβεζηικέρ πανμπέξ ιε δζάιεηνμ άκς ηςκ 2 ζκηζχκ (50 πζθζμζηχκ), πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ βζα ηδκ ηαηάζαεζδ πονηαβζχκ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
Υμνηζάηδ..
δ) ε επγοηαξιακέρ παποσέρ, πμο πμνδβμφκηαζ βζα ηδκ οδνμδυηδζδ ενβμηαλίμο
ηαηαζηεοήξ ηηζνίςκ
3. Γαπάνη ζύνδεζηρ ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ εεςνείηαζ ημ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ηδξ
πανμπήξ (ελςηενζηήξ δζαηθάδςζδξ ημο δζηηφμο), εκχ ηέθμξ ζφκδεζδξ ιε ημ δίηηομ
φδνεοζδξ εεςνείηαζ δ αλία ηδξ πανεπυιεκδξ απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ οπδνεζίαξ.
4. Ζ ζφκδεζδ πανμπήξ, ζηδκ μπμία δεκ έπεζ αηυιδ ημπμεεηδεεί οδνμιεηνδηήξ ή έπεζ
αθαζνεεεί αοηυξ, ιε εκςηζηυ ζςθήκα, οδνυιεηνμ ή άθθμ ηνυπμ απυ ημκ οδνμθήπηδ
πςνίξ κα ηδνδεεί δ κυιζιδ δζαδζηαζία, απμηεθεί απυδεζλδ κλοπήρ νεπού ηαζ
ηζιςνείηαζ ιε ηδκ επζαμθή πνμζηίιμο πμο ηαεμνίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο Γ.. ηδξ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ ημο Πμζκζημφ Κχδζηα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β'
ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άπθπο 3ο
Αγυγοί
Οζ αβςβμί ημο δζηηφμο φδνεοζδξ δζαηνίκμκηαζ ζε αβςβμφξ ελςηενζημφ οδναβςβείμο,
ηεκηνζημφξ ηνμθμδμηζημφξ ηαζ αβςβμφξ δζακμιήξ.
Αγυγοί εξυηεπικού ςδπαγυγείος παναηηδνίγμκηαζ μζ αβςβμί πμο
ιεηαθένμοκ ημ κενυ απυ ηζξ πδβέξ οδνμθδρίαξ ιέπνζ ηαζ ηζξ δελαιεκέξ δζακμιήξ.
Κενηπικοί ηποθοδοηικοί αγυγοί παναηηδνίγμκηαζ μζ αβςβμί ημο δζηηφμο ιε
δζάιεηνμ ίζδ ή ιεβαθφηενδ ηςκ 80 πζθζμζηχκ ημο ιέηνμο.
Αγυγοί διανομήρ παναηηδνίγμκηαζ μζ αβςβμί πμο έπμοκ δζάιεηνμ ιζηνυηενδ
ηςκ 80 πζθζμζηχκ ημο ιέηνμο.

Άπθπο 4ο
Παποσέρ
1. Γζα κα πναβιαημπμζδεεί δ ζφκδεζδ ηςκ αηζκήηςκ ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ
ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δζαηθάδςζδ ημο δζηηφμο απυ ηδ
νοιμημιζηή βναιιή ιέπνζ ηαζ ηδ εέζδ ημο αβςβμφ δζακμιήξ. Ζ δζαηθάδςζδ αοηή
μκμιάγεηαζ "Πανμπή" ηαζ μ ζδζμηηήηδξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα πνμηαηααάθεζ ηδ
δαπάκδ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ. Αοηή ακήηεζ ιυκζια ζημ αηίκδημ βζα ηδκ φδνεοζδ
ημο μπμίμο ημπμεεηήεδηε έζης ηαζ ακ αθθάλεζ δ ηονζυηδηα ημο ηαζ δεκ
ιεηαθένεηαζ βζα ηδκ φδνεοζδ άθθμο αηζκήημο, αηυια ηαζ ακ αοηυ ακήηεζ ζημκ ίδζμ
ζδζμηηήηδ.
2. Οζ πανμπέξ ημπμεεημφκηαζ ηαηά ηακυκα ηάεεηα πνμξ ημκ αβςβυ πμο ηζξ ηνμθμδμηεί
ηαζ ηαηαθήβμοκ ζημ θνεάηζμ ηςκ οδνμιέηνςκ. Σμ θνεάηζμ αοηυ ημπμεεηείηαζ ζημ
πεγμδνυιζμ ή ζε εέζδ πμο εα οπμδείλεζ δ Σεπκζηή Τπδνεζία ηδξ επζπείνδζδξ. Ζ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ έπεζ ημ δζηαίςια κα ημπμεεηεί θνεάηζα οδνμιέηνςκ ιέζα ζε
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πνμηήπζα, εθ’ υζμκ αοηά παναιέκμοκ ακμζπηά (ακμζπηέξ πναζζέξ), ηαεχξ ηαζ ιέζα
ζηζξ ηαηά πνυζςπμ ηςκ μζημδμιχκ ζημέξ, ακ ζημ πεγμδνυιζμ ηαζ ιπνμζηά απυ ηδ
ζημά, οπάνπμοκ ειπυδζα πμο απμηθείμοκ ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ θνεαηίςκ.
3. Οζ πανμπέξ δζαηνίκμκηαζ:
α)
ε πανμπέξ φδνεοζδξ κοινέρ ιε δζάιεηνμ ιέπνζ 1 ½" ζκηζχκ, πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα μζηζαηή πνήζδ, υπςξ ηαημζηίεξ, βναθεία, ηαηαζηήιαηα ηαζ
άθθεξ ιζηνέξ εβηαηαζηάζεζξ.
α) ε πανμπέξ φδνεοζδξ ειδικέρ ιε δζάιεηνμ ιεβαθφηενδ ηςκ 1 ½ " ζκηζχκ, πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα αηίκδηα εζδζημφ πνμμνζζιμφ, υπςξ κμζμημιεία,
ζηναηζςηζηέξ ιμκάδεξ, ενβμζηάζζα, αζμηεπκίεξ, εηπαζδεοηήνζα ηαζ άθθα ημζκςθεθή
ζδνφιαηα, ημονζζηζηέξ ηαζ βεςνβζηέξ ιμκάδεξ ηαζ άθθεξ πανυιμζεξ εβηαηαζηάζεζξ.
β) ε πςποζβεζηικέρ πανμπέξ ιε δζάιεηνμ άκς ηςκ 2 ζκηζχκ (50 πζθζμζηχκ), πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ βζα ηδκ ηαηάζαεζδ πονηαβζχκ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηδξ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ. Απαβμνεφεηαζ απυθοηα δ πνήζδ πονμζαεζηζηήξ πανμπήξ βζα
φδνεοζδ, δ δε ζφκδεζή ηδξ ιε εζςηενζηέξ οδναοθζηέξ εβηαηαζηάζεζξ είκαζ
πανάκμιδ ηαζ απυδεζλδ ηθμπήξ κενμφ. Κάεε ζδζςηζηή πονμζαεζηζηή πανμπή έπεζ
ημ δζηυ ηδξ οδνυιεηνμ ηαζ ζοκδέεηαζ απεοεείαξ ιε ημκ αβςβυ, πςνίξ κα επζηνέπεηαζ
απ’ αοηή δ πανμπή κενμφ βζα άθθδ πνήζδ.
δ) ε επγοηαξιακέρ παποσέρ, πμο πμνδβμφκηαζ βζα ηδκ οδνμδυηδζδ ενβμηαλίμο
ηαηαζηεοήξ ηηζνίςκ. Γζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ πανμπχκ αοηχκ απαζηείηαζ δ
οπμαμθή μζημδμιζηήξ άδεζαξ, εεςνδιέκδξ απυ ηδκ πμθεμδμιζηή οπδνεζία βζα
οδνμδυηδζδ ενβμηαλζαηήξ πανμπήξ. Οζ ενβμηαλζαηέξ πανμπέξ πμνδβμφκηαζ ιεηά
ηδκ μζημκμιζηή ηαηημπμίδζδ ημο ζδζμηηήηδ, είκαζ πνμζςνζκέξ ηαζ έπμοκ δζάνηεζα
δφμ εηχκ. Δάκ ζημ πνμκζηυ αοηυ δζάζηδια δεκ έπμοκ μθμηθδνςεεί μζ ενβαζίεξ
ακέβενζδξ ημο ηηζνίμο είκαζ δοκαηή, ιεηά απυ αίηδζδ ημο ζδζμηηήηδ ζοκμδεουιεκδ
απυ ακηίβναθμ μζημδμιζηήξ άδεζαξ απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ δ πανάηαζδ ηδξ
ζζπφμξ ηδξ μζημδμιζηήξ άδεζαξ, δ ζζυπνμκδ πανάηαζδ ηδξ ενβμηαλζαηήξ πανμπήξ.
Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ μζημδμιζηχκ ενβαζζχκ μ ζδζμηηήηδξ οπμπνεμφηαζ κα
πνμζημιίζεζ ζηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ηα απαναίηδηα δζηαζμθμβδηζηά ηαζ κα
ιεηαηνέρεζ ηδκ οδνμδυηδζδ ημο ζε ημζκή ή εζδζηή πανμπή. Ακ δζαπζζηςεεί υηζ
αηίκδημ οδνμδμηείηαζ ιε ενβμηαλζαηή πανμπή ιεηά ηδκ απμπενάηςζδ ηςκ
μζημδμιζηχκ ημο ενβαζζχκ, δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ιπμνεί κα δζαηυρεζ άιεζα ηδκ
πανμπή κενμφ ηαζ κα επζαάθεζ πνυζηζιμ πμο μνίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ
οιαμοθίμο ηδξ.
Άπθπο 5ο
Μεηαθοπά, μεηαηποπή, μεηαηόπιζη, ανύτυζη και καηαβίβαζη ηηρ Παποσήρ
1. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ιπμνεί κα πνμααίκεζ ζηδ ιεηαθμνά, ηδ ιεηαηνμπή, ηδ
ιεηαηυπζζδ, ηδκ ακφρςζδ ή ηδκ ηαηααίααζδ ηδξ πανμπήξ είηε ιεηά απυ αίηδζδ ημο
ζδζμηηήηδ, είηε αοηεπάββεθηα, υηακ ηνίκεηαζ ακαβηαίμ βζα ηδ ζςζηή θεζημονβία ημο
δζηηφμο ηδξ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ εκδεπμιέκμο οβεζμκμιζημφ ηζκδφκμο.
2. Όηακ δ εηηέθεζδ ηςκ παναπάκς ενβαζζχκ βίκεηαζ ιεηά απυ αίηδζδ ημο ζδζμηηήηδ,
αοηή ζοκηάζζεηαζ ζε έκηοπμ πμο πμνδβείηαζ ζημκ εκδζαθενυιεκμ απυ ηα ανιυδζα
βναθεία ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ηαζ δ ενβαζία εηηεθείηαζ ιε ηδ δζαδζηαζία πμο
μνίγεηαζ ζημ άνενμ 9 ημο πανυκημξ Κακμκζζιμφ.
3. Όηακ δ εηηέθεζδ ηςκ παναπάκς ενβαζζχκ βίκεηαζ αοηεπάββεθηα απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α.
Υμνηζάηδ, μ ζδζμηηήηδξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ηδκ απμδεπηεί πνμζανιυγμκηαξ
ακάθμβα ηζξ εζςηενζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ημο αηζκήημο ημο ηαζ κα πνμαεί ζηδκ
ζφκδεζδ ημοξ ζηδ κέα εέζδ ηδξ πανμπήξ ιε δζηή ημο εοεφκδ ηαζ δαπάκδ. Ζ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δεκ εοεφκεηαζ ακ απυ αιέθεζα ημο ζδίμο ή ημο πνμζηδεέκημξ
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απυ αοηυκ ηεπκζημφ πνμηθδεεί δ δζαημπή ηδξ φδνεοζδξ ημο ή μπμζαδήπμηε άθθδ
γδιία.
4. Οζ ενβαζίεξ βζα ηδ ιεηαθμνά, ηδκ ιεηαηυπζζδ, ηδκ ακφρςζδ ή ηαηααίααζδ ηδξ
πανμπήξ ή ηδκ ημπμεέηδζδ κέαξ βίκμκηαζ απυ ηδκ ανιυδζα Τπδνεζία ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
Υμνηζάηδ, ηαηά ηα εζδζηυηενα μνζγυιεκα ζηα ζπεηζηά άνενα ημο πανυκημξ
Κακμκζζιμφ.
5. Οζ πνμζςνζκέξ πανμπέξ πμο έπμοκ ημπμεεηδεεί ιαηνζά απυ ημ αηίκδημ, βζα ηδκ
άιεζδ ελοπδνέηδζδ ηςκ πενζμπχκ πμο δεκ έπμοκ πθήνεξ δίηηομ δζακμιήξ, δεκ
ιεηαθένμκηαζ. ε πενίπηςζδ πμο ημπμεεηδεεί αβςβυξ δζακμιήξ ιπνμζηά ζημ
αηίκδημ, ηαηαζηεοάγεηαζ ιεηά απυ αίηδζδ ημο ζδζμηηήηδ ή αοηεπάββεθηα απυ ηδ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ κέα πανμπή ζηδκ μνζζηζηή ηδξ εέζδ, δδθαδή ζημ πεγμδνυιζμ
ηδξ πνυζμρδξ ημο αηζκήημο. Ζ δαπάκδ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ κέαξ πανμπήξ
αανφκεζ ημκ ζδζμηηήηδ.
Α. Μεηαθοπά παποσήρ
1) Ζ ιεηαθμνά ηδξ πανμπήξ ιε δαπάκεξ ημο ζδζμηηήηδ ιπμνεί κα βίκεζ ζδίςξ ζηζξ
αηυθμοεεξ πενζπηχζεζξ:
α) ηδκ πενίπηςζδ πμο ημπμεεηδεεί ζοθθέηηδξ βζα ηδκ οδνμδυηδζδ ημο αηζκήημο,
υθεξ μζ οπάνπμοζεξ πανμπέξ ημο αηζκήημο ιεηαθένμκηαζ οπμπνεςηζηά ζημ
ζοθθέηηδ.
α) ε πενίπηςζδ πμο, ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α Υμνηζάηδ, επζαάθθεηαζ δ
ιεηαθμνά ηδξ πανμπήξ, βζα κα ακηζιεηςπζζηεί οβεζμκμιζηυξ ηίκδοκμξ.
β) Ύζηενα απυ αίηδζδ ηςκ ζδζμηηδηχκ βζα μπμζαδήπμηε θυβμ. Ζ ιεηαθμνά ηδξ
πανμπήξ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή βίκεηαζ ιυκμ υηακ είκαζ ηεπκζηά εθζηηυ ηαζ δεκ
δδιζμονβεί ζμαανά πνμαθήιαηα ζηδκ θεζημονβία ημο δζηηφμο φδνεοζδξ ή
ειπυδζα ζηδκ μιαθή οδνμδυηδζδ άθθςκ ζδζμηηδζζχκ.
2) Ζ ιεηαθμνά οθζζηάιεκδξ πανμπήξ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ ηδξ μζημδμιήξ ηαζ δ
ημπμεέηδζδ πενζζζμηένςκ ημο εκυξ οδνμιεηνδηχκ, βίκεηαζ φζηενα απυ αίηδζδ ημο
ζδζμηηήηδ ηαζ δ δαπάκδ ιεηαθμνάξ ηαεμνίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ
οιαμοθίμο ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ.
3) Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ είκαζ οπμπνεςιέκδ κα ιεηαθένεζ, ιε δζηέξ ηδξ δαπάκεξ, ηδκ
πανμπή απυ ημ ηαηανβδιέκμ παθζυ δίηηομ, ζημ κέμ πμο ηέεδηε ζε θεζημονβία.
4) Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ πέκηε ημοθάπζζημκ διένεξ πνζκ ηδ ιεηαθμνά εζδμπμζεί ημκ
οδνμθήπηδ, μ μπμίμξ μθείθεζ κα έπεζ ηαηά ηδ ιεηαθμνά ημκ ηαηάθθδθμ ηεπκίηδ βζα
ηδ ζφκδεζδ ηςκ εζςηενζηχκ ημο εβηαηαζηάζεςκ. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ. δεκ θένεζ
ηαιία εοεφκδ ακ θυβς αιέθεζαξ ημο οδνμθήπηδ πνμηθδεεί δζαημπή κενμφ ζημ ίδζμ
ή ζε άθθμ αηίκδημ.
5) ηζξ πενζπηχζεζξ πμο δ ιεηαθμνά ηδξ πανμπήξ βίκεηαζ αοηεπάββεθηα απυ ηδ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζαηδ ιε δαπάκδ ημο ζδζμηηήηδ ηαζ αοηυξ ανκείηαζ ηδκ ηαηααμθή ηδξ,
αοηή ιπμνεί κα ζοιπενζθδθεεί ζημ θμβανζαζιυ ηαηακάθςζδξ κενμφ αοημφ.
Β. Μεηαηποπή - Μεηαηόπιζη παποσήρ
1) ηζξ πενζπηχζεζξ πμο μζ εβηαηαζηάζεζξ ηςκ παθαζχκ πανμπχκ δεκ είκαζ ζφιθςκεξ
ιε ηζξ απαζημφιεκεξ πνμδζαβναθέξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ, δ Σεπκζηή Τπδνεζία
πνμααίκεζ ζηζξ ακαβηαίεξ ιεηαηνμπέξ ημοξ, χζηε κα είκαζ δοκαηή δ ζςζηή
θεζημονβία ηαζ ζοκηήνδζδ ηδξ πανμπήξ ηαζ ημο οδνμιεηνδηή ηαζ δ ηακμκζηή
φδνεοζδ ημο αηζκήημο. Ο ζδζμηηήηδξ αανφκεηαζ ιε ηδκ δαπάκδ ηδξ ιεηαηνμπήξ ηαζ
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είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα πνμζανιυζεζ ακάθμβα ηδκ εζςηενζηή εβηαηάζηαζδ ημο
αηζκήημο ημο.
2) Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ έπεζ ημ δζηαίςια κα ιεηαημπίζεζ ζε κέα αζθαθέζηενδ εέζδ
ηδκ πανμπή πμο έπεζ ημπμεεηδεεί ζε αδζαιυνθςηδ πενζμπή ηαζ ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ
εηηίεεηαζ ζε ηζκδφκμοξ. Ζ ιεηαηυπζζδ αοηή βίκεηαζ ιε επζαάνοκζδ ημο ζδζμηηήηδ
ηαζ είκαζ οπμπνεςηζηή βζ’ αοηυκ. Ζ ιεηαηυπζζδ ηδξ πανμπήξ, ελαζηίαξ ηδξ
δζαπθάηοκζδξ ημο μδμζηνχιαημξ ζε αάνμξ ημο πεγμδνμιίμο, βίκεηαζ ιε δαπάκδ ηδξ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ, εηηυξ ηαζ ακ ηδκ ακαθάαεζ αοηυξ πμο εηηεθεί ηδκ δζαπθάηοκζδ
(Γήιμξ η.θ.π.).
3) Ζ δαπάκδ βζα ηδκ ιεηαηυπζζδ ηςκ αβςβχκ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ πμο ανίζημκηαζ
ζε λέκεξ ζδζμηηδζίεξ, είηε θυβς ηνμπμπμίδζδξ ημο εβηεηνζιέκμο ζπεδίμο πυθδξ,
είηε θυβς ακάβηδξ εηηέθεζδξ ενβαζζχκ απυ ημκ ζδζμηηήηδ, αανφκεζ ελμθμηθήνμο
ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ..
Γ. Ανύτυζη - Καηαβίβαζη παποσήρ
1. Ζ ιεηααμθή ηδξ ζηάειδξ ημο πεγμδνμιίμο έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηδκ πνμζανιμβή ηδξ
πανμπήξ ηαζ ημο θνεαηίμο ζηδ κέα ζηάειδ, είηε ιε ακφρςζδ είηε ιε ηαηααίααζδ
αοηχκ. Ζ δαπάκδ βζα ηδκ ακφρςζδ ή ηδκ ηαηααίααζδ ηδξ πανμπήξ θυβς ιεηααμθήξ
ηδξ ζηάειδξ ημο πεγμδνμιίμο αανφκεζ ημκ οπεφεοκμ βζα ηδκ ιεηααμθή.
Άπθπο 6º
Τδπομεηπηηέρ
1. Γζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ημο κενμφ δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ημπμεεηεί
οδνμιεηνδηή ζε ηάεε πανμπή, μ μπμίμξ ζοκδέεζ ηδκ πανμπή ιε ηζξ εζςηενζηέξ
εβηαηαζηάζεζξ ημο αηζκήημο ηαζ απμηεθεί ζδζμηηδζία ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ. Ο
ηαηακαθςηήξ είκαζ πνήζηδξ ημο οδνμιεηνδηή ηαζ αανφκεηαζ ιε ηδ δαπάκδ
ζοκηήνδζδξ ηαζ αθαίνεζήξ ημο, δ μπμία ηαηααάθθεηαζ ιε ηδκ ιμνθή εκμζηίμο
οδνμιεηνδηή, ημ φρμξ ημο μπμίμο απμθαζίγεηαζ απυ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ
Δπζπείνδζδξ ηαζ πενζθαιαάκεηαζ ζημ θμβανζαζιυ ηαηακάθςζδξ κενμφ.
2. Οζ οδνμιεηνδηέξ ημπμεεημφκηαζ ζε ηζαχηζμ πνμζηαζίαξ ιέζα ζε εζδζηά θνεάηζα
πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ ζοκήεςξ πάκς ζημ πεγμδνυιζμ, ηα μπμία μ ηαηακαθςηήξ
είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα δζαηδνεί ζε ηαθή ηαηάζηαζδ ηαζ εοεφκεηαζ βζα ηδκ ηοπυκ
αθθμίςζδ ή θεμνά, πμο πνμηαθείηαζ ζ' αοηά, ημοξ οδνμιεηνδηέξ ή ημοξ ζςθήκεξ
πανμπήξ απυ αιέθεζα ή οπαζηζυηδηά ημο ζδίμο ή ημο πνμζηδεέκημξ απυ αοηυκ
ηνίημο.
3. ηζξ πμθοηαημζηίεξ ζε ηάεε δζαιένζζια, ηαηάζηδια, βναθείμ, απμεήηδ η.θ.π. ηαζ
βεκζηά ζε ηάεε ηιήια ημο οδνεουιεκμο αηζκήημο ιε δζαηεηνζιέκδ πνήζδ
ακηζζημζπεί, οπμπνεςηζηά, έκαξ ημοθάπζζημκ οδνμιεηνδηήξ. Ζ ζφκδεζδ δφμ ή
πενζζζμηένςκ δζαηεηνζιέκςκ ηαηά πνήζδ ηιδιάηςκ ημο ζδίμο αηζκήημο, ή δφμ ή
πενζζζμηένςκ αηζκήηςκ ιε ημκ ίδζμ οδνμιεηνδηή είκαζ ακηζηακμκζηή ηαζ δ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δζηαζμφηαζ κα πνμαεί ζε δζαημπή ηδξ πανμπήξ κενμφ ή ηαζ ζε
αθαίνεζδ ημο οδνμιεηνδηή ιέπνζ ηδ κυιζιδ ηαηημπμίδζδ ηςκ ζοκδέζεςκ, ηαεχξ
ηαζ κα επζαάθεζ πνυζηζιμ, ημ φρμξ ημο μπμίμο ηαεμνίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο
Γζμζηδηζημφ ηδξ οιαμοθίμο.
4. Καη’ ελαίνεζδ ζηζξ πενζπηχζεζξ οθζζηαιέκςκ παθαζχκ μζημδμιχκ, υπμο βζα
ηεπκζημφξ θυβμοξ δεκ είκαζ δοκαηή δ ηαηαζηεοή ηςκ επζιένμοξ πανμπχκ, ιπμνεί ιε
απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ κα επζηναπεί δ
οδνμδυηδζδ δφμ ή πενζζζμηένςκ δζαηεηνζιέκςκ ηαηά πνήζδ ηιδιάηςκ ημο ζδίμο
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αηζκήημο, ή δφμ ή πενζζζμηένςκ αηζκήηςκ ιε ημζκυ οδνμιεηνδηή. ηδκ πενίπηςζδ
αοηή μ ζδζμηηήηδξ ή πνήζηδξ ηάεε μνζγυκηζαξ ή ηάεεηδξ ζδζμηηδζίαξ εα ηαηααάθθεζ
πςνζζηή εββφδζδ πνήζδξ οδνμιεηνδηή ηαζ ζε ηάεε ζδζμηηδζία εα πνεχκεηαζ δ
πάβζα ηαηακάθςζδ κενμφ. Ζ ηαηακάθςζδ ημο κενμφ πμο εα ηαηαβνάθεηαζ ζημκ
ημζκυ οδνμιεηνδηή εα ηαηακέιεηαζ ιεηαλφ ηςκ ηαηακαθςηχκ ιε δζηή ημοξ εοεφκδ.
Γζα ηδκ ημζκή ηαηακάθςζδ μζ ηαηακαθςηέξ εα εοεφκμκηαζ αθθδθεββφςξ ηαζ εζξ
μθυηθδνμκ μ ηαεέκαξ απέκακηζ ζηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ.
5. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ έπεζ ημ δζηαίςια κα εθέβπεζ ημοξ οδνμιεηνδηέξ ζε
μπμζαδήπμηε ζηζβιή ηαζ κα ημοξ ακηζηαεζζηά ιε άθθμοξ, αηυια ηαζ δζαθμνεηζημφ
ζοζηήιαημξ ή κα πνμζεέηεζ ιεηνδηέξ βζα αμδεδηζηυ έθεβπμ. Ο ηαηακαθςηήξ έπεζ
επίζδξ ημ δζηαίςια κα γδηήζεζ απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ημκ έθεβπμ ηςκ
ιεηνδηχκ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή πνέπεζ κα οπμαάθεζ αίηδζδ ζηδ Γ.Δ.Τ.Α.
Υμνηζάηδ ηαζ κα ηαηααάθεζ ηδ δαπάκδ εθέβπμο ηάεε ιεηνδηή, υπςξ αοηή
ηαεμνίγεηαζ ηάεε θμνά ιε απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ. Μεηά ημκ
έθεβπμ εάκ δζαπζζηςεεί υηζ μ ιεηνδηήξ θεζημονβεί ιε αηνίαεζα ή ιε πνμζέββζζδ + 3% μ πεθάηδξ αανφκεηαζ ιε ηα έλμδα εθέβπμο. Ακ, ακηίεεηα, δζαπζζηςεεί
ακηζηακμκζηή θεζημονβία ημο ιεηνδηή ζε πμζμζηυ ιεβαθφηενμ απυ + - 3% ηα έλμδα
αανφκμοκ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ.
6. Πανειαάζεζξ ζημκ ιεηνδηή απυ ημκ οδνμθήπηδ ή άημια εκενβμφκηα βζα
θμβανζαζιυ ημο εεςνμφκηαζ ςξ πνυεεζδ ηθμπήξ κενμφ ηαζ επζαάθθεηαζ ζημκ
οδνμθήπηδ πνυζηζιμ ημ φρμξ ημο μπμίμο ηαεμνίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ
οιαμοθίμο ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ. Ο πεθάηδξ μθείθεζ κα εζδμπμζεί ηδ Γ.Δ.Τ.Α.
Υμνηζάηδξ ζε ηάεε πενίπηςζδ πμο δζαπζζηχκεζ ακςιαθίεξ ζηδ θεζημονβία ημο
ιεηνδηή, δζαθμνεηζηά είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα πθδνχζεζ ηδκ αλία ηδξ ηαηακάθςζδξ
πμο ηαηαβνάθδηε. ε πενίπηςζδ πμο ζηαιαηήζεζ κα θεζημονβεί μ ιεηνδηήξ, δ
ηαηακάθςζδ ημο κενμφ εα οπμθμβζζηεί βζα μθυηθδνδ ηδ πενίμδμ αδνακείαξ ημο. Χξ
αάζδ οπμθμβζζιμφ θαιαάκεηαζ μ ιέζμξ υνμξ ηδξ ηαηακάθςζδξ πμο ζδιεζχεδηε
ηαηά ημ δζάζηδια θεζημονβίαξ ημο, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ
ακηίζημζπδξ πενίμδμ ημο πνμδβμφιεκμο έημοξ. ε πενίπηςζδ κέμο ηαηακαθςηή, δ
ηαηακάθςζδ εα οπμθμβζζεεί ιε απυθαζδ ημο Γ/ ηδξ επζπείνδζδξ.
Άπθπο 7º
Υώπορ ςδπομεηπηηών
1. Ζ επζθμβή ηδξ εέζδξ ημο θνεαηίμο ζηδκ πνυζμρδ ηςκ αηζκήηςκ βίκεηαζ ηαηά
ηακυκα ζημ πεγμδνυιζμ ή ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ.
2.Ο πχνμξ ηςκ οδνμιεηνδηχκ πμο ανίζηεηαζ ζημ ζζυβεζμ ηςκ μζημδμιχκ εα είκαζ ζε
ηέημζα εέζδ, χζηε κα ιδκ οπάνπεζ πενίπηςζδ κα ηαηαηθοζεεί απυ κενά ή θφιαηα
οπμκυιςκ, πμο κα πνμηαθμφκ ηίκδοκμ ιμθφκζεςξ ημο κενμφ ηαζ γδιζά ζηδ δδιυζζα
οβεία. Απαβμνεφεηαζ αηυια δ δζέθεοζδ ηςκ πάζδξ θφζεςξ αβςβχκ απμπέηεοζδξ ιέζα
απυ ημ πχνμ πμο ανίζημκηαζ μζ οδνμιεηνδηέξ.
3.Οζ οδνμιεηνδηέξ πανμπχκ πμο οδνμδμημφκ ημ ίδζμ αηίκδημ ημπμεεημφκηαζ
ζοβηεκηνςιέκα ζε ιία εέζδ ηαζ ηνμθμδμημφκηαζ απυ ημκ ίδζμ αβςβυ δζακμιήξ.
4.Καη’ ελαίνεζδ ζε πενζπηχζεζξ ηηζνζαηχκ ζοβηνμηδιάηςκ είκαζ δοκαηή δ ημπμεέηδζδ
ηςκ πανμπχκ ζε πενζζζυηενεξ απυ ιζα εέζεζξ, βζα ηδκ ακελάνηδηδ οδνμδυηδζδ ηςκ
ηηζνίςκ, ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο έπεζ εέζεζ οπυρδ ημο ηαηαζηεοαζηή δ
Σεπκζηή Τπδνεζία ηδξ επζπείνδζδξ.
5.Οζ οδνμιεηνδηέξ πανμπχκ, εάκ ημ γδηήζμοκ βναπηά μζ ζδζμηηήηεξ ημο αηζκήημο,
ιπμνεί κα ημπμεεηδεμφκ ιέζα ζε ζζυβεζμοξ ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ ηςκ πμθοηαημζηζχκ
ή ζε ποθςηέξ, ιε ηδκ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ υηζ εα ηαηαζηεοαζηεί απυ ημοξ ίδζμοξ
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κημοθάπζ ιε ιυκςζδ έκακηζ ημο παβεημφ ηαζ εα ελαζθαθίγεηαζ δ απνυζημπηδ επίζηερδ
ηςκ ανιμδίςκ οπαθθήθςκ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ζημ πχνμ ηςκ οδνμιέηνςκ. ηδκ
πενίπηςζδ αοηή δ δζάηαλδ ημο αβςβμφ απυ ημ πεγμδνυιζμ ή ηα υνζα ημο δνυιμο, ζημκ
μπμίμ είκαζ ημπμεεηδιέκμξ μ αβςβυξ δζακμιήξ, ιέπνζ ηδ εέζδ εβηαηάζηαζδξ ηςκ
οδνμιεηνδηχκ ηαεχξ ηαζ δ ηαηαηυνοθδ δζάηαλδ ημπμεέηδζδξ ηςκ οδνμιεηνδηχκ,
ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ημοξ ζδζμηηήηεξ ημο αηζκήημο αάζεζ ηςκ ηεπκζηχκ μδδβζχκ ηδξ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ , εκχ μπμζαδήπμηε ηαημηεπκία ή αζημπία οθζηχκ ζηδκ
πνμακαθενυιεκδ οδναοθζηή δζάηαλδ αανφκεζ ημοξ ζδζμηηήηεξ, μζ μπμίμζ έπμοκ ηδκ
εοεφκδ ζοκηήνδζήξ ηδξ. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ιπμνεί κα ανκδεεί ηδκ ημπμεέηδζδ
οδνμιέηνςκ ζηδκ εζςηενζηή αοηή δζάηαλδ, εάκ εεςνεί υηζ δεκ πθδνμί ηζξ πνμδζαβναθέξ
πμο έπεζ εέζεζ οπυρδ ημο ηαηαζηεοαζηή δ ηεπκζηή οπδνεζία ηδξ επζπείνδζδξ. Οζ
ζδζμηηήηεξ οπμπνεμφκηαζ κα θνμκηίγμοκ κα απμπεηεφεηαζ μ πχνμξ ζημκ μπμίμ εα
εβηαηαζηαεμφκ μζ οδνμιεηνδηέξ. Σδκ εοεφκδ βζα γδιζέξ πμο ιπμνεί κα πνμηθδεμφκ
ζημκ εζςηενζηυ πχνμ ηδξ πμθοηαημζηίαξ ζηδκ ακςηένς πενίπηςζδ, απυ δζαννμέξ ή
επειαάζεζξ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ δζαννμχκ απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ, θένμοκ μζ
ζδζμηηήηεξ ηδξ πμθοηαημζηίαξ.
6.Σμ πνμζςπζηυ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ πμο είκαζ επζθμνηζζιέκμ ιε ημκ έθεβπμ ηςκ
εκδείλεςκ ηςκ οδνμιεηνδηχκ, ηδκ αζηοκυιεοζδ ηςκ δζηηφςκ ή ηδκ εηηέθεζδ βεκζηά
ηάεε ενβαζίαξ ζηζξ πανμπεηεφζεζξ, δζηαζμφηαζ ακειπυδζζηα κα εζζένπεηαζ ζημ
οδνεουιεκμ αηίκδημ, ιε ηδκ πανμοζία ημο οδνμθήπηδ.
7.Ο οδνμθήπηδξ οπμπνεμφηαζ κα πανέπεζ ηάεε δζεοηυθοκζδ ζημ πνμζςπζηυ βζα ηδκ
εηηέθεζδ ημο ακαηζεέιεκμο ζ’ αοηυ ένβμο, ζε πενίπηςζδ δε άνκδζδξ ημο δζαηυπηεηαζ
αιέζςξ δ πανμπή ιε απυθαζδ ημο Γεκζημφ Γζεοεοκηή ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
Άπθπο 8ο
Δζυηεπικέρ Δγκαηαζηάζειρ Ύδπεςζηρ
1. Δζςηενζηέξ Δβηαηαζηάζεζξ φδνεοζδξ είκαζ υθεξ μζ οδναοθζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ημο
αηζκήημο πμο ανίζημκηαζ ιεηά ημ εζςηενζηυ πνμζανιμζηζηυ (ναηυν) ημο
οδνμιεηνδηή πνμξ ηδκ πθεονά ημο αηζκήημο, ή βζα οδνμιεηνδηέξ ιεβάθδξ
δζαιέηνμο ιεηά ηδκ εζςηενζηή ςηίδα (θθάκηγα) ημο οδνμιεηνδηή πνμξ ηδκ πθεονά
ημο αηζκήημο, ή βζα οδνμιεηνδηέξ ημπμεεηδιέκμοξ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ ηδξ
μζημδμιήξ ιεηά ηδκ εονζζηυιεκδ ζημ πεγμδνυιζμ ηεκηνζηή αάκα πνμξ ηδκ πθεονά
ημο αηζκήημο.
2. Γζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ζοκηήνδζδ ηςκ εζςηενζηχκ εβηαηαζηάζεςκ οπεφεοκμξ
είκαζ μ ζδζμηηήηδξ. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ εοεφκεηαζ βζα ηδκ ζοκηήνδζδ ηςκ
εβηαηαζηάζεχκ ηδξ ιέπνζ ημ υνζμ ηςκ εζςηενζηχκ εβηαηαζηάζεςκ, υπςξ
πενζβνάθεηαζ παναπάκς.
3. Σδκ επζιέθεζα ημο πχνμο υπμο έπεζ ημπμεεηδεεί ημ θνεάηζμ ημο ιεηνδηή έπεζ μ
ζδζμηηήηδξ ηαζ μθείθεζ κα ημ δζαηδνεί πάκηα ηαεανυ ηαζ πνμζαάζζιμ, χζηε κα είκαζ
εοπενήξ δ θήρδ ηδξ έκδεζλδξ ηαζ δ ζοκηήνδζδ ημο ιεηνδηή απυ ηα ζοκενβεία ηδξ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ θνεάηζμ οδνμιεηνδηχκ ηαθοθεεί ιε
πχιαηα ή ιπάγα, δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ηάζζεζ ζημκ οπαίηζμ πνμεεζιία βζα ηδκ
απμηάθορή ημο ηαζ ιεηά ηδκ άπναηηδ πάνμδμ ηδξ επζαάθθεζ ζ΄αοηυκ πνυζηζιμ, ημ
φρμξ ημο μπμίμο ηαεμνίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ. Ακ μ
ζδζμηηήηδξ δεκ ιενίικδζε βζα ηδκ απμηάθορδ ημο θνεαηίμο ηαζ δεκ είκαζ δοκαηή δ
θήρδ ηδξ έκδεζλδξ ημο οδνμιεηνδηή, δ ηαηαιέηνδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ βίκεηαζ ηαηά
ηδκ εηηίιδζδ ηςκ ανιμδίςκ οπαθθήθςκ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ιε αάζδ ηζξ
πνμδβμφιεκεξ εκδείλεζξ ηαζ μ ηαηακαθςηήξ δεκ δζηαζμφηαζ κα αζηήζεζ έκζηαζδ
ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηακμιή ηςκ εκδείλεςκ, πανά ιυκμκ ζηδκ πενίπηςζδ πμο ιεηά ηδκ
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απμηάθορή ημο ιεηνδηή δζαπζζηςεεί υηζ ηαηέβναρε θζβυηενα απυ ηα εηηζιδεέκηα
ηοαζηά.
4. Ζ εζςηενζηή εβηαηάζηαζδ ημο αηζκήημο πνέπεζ κα είκαζ εθμδζαζιέκδ ιε βεκζηυ
δζαηυπηδ, ζημ πθδζζέζηενμ ζδιείμ πνμξ ημκ ιεηνδηή ηαζ ζε ηέημζα εέζδ πμο κα
ελαζθαθίγεηαζ μ εφημθμξ πεζνζζιυξ ημο. Δπίζδξ εα πνέπεζ ιεηά ημ δζαηυπηδ κα
οπάνπεζ ηθαπέ ακηεπζζηνμθήξ, δ ημπμεέηδζδ ημο μπμίμο βίκεηαζ ιε δαπάκδ ηαζ
εοεφκδ ημο ζδζμηηήηδ. Ακ δ εζςηενζηή εβηαηάζηαζδ ημο αηζκήημο δεκ είκαζ
ζφιθςκδ ιε ηα πνμδζαβναθυιεκα ζηδκ πανάβναθμ αοηή δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ
ιπμνεί κα ιδκ πνμπςνήζεζ ζηδ ζφκδεζδ ηδξ πανμπήξ ιε ιεηνδηή ιέπνζ αοηά κα
ηαηημπμζδεμφκ .
5. Ζ εζςηενζηή εβηαηάζηαζδ ημο οδνεουιεκμο αηζκήημο πνέπεζ κα πενκά ιέζα απυ
ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ. Ζ ηοπυκ δζέθεοζδ εζςηενζηχκ οδναοθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ
απυ λέκδ πνμξ ημ οδνεουιεκμ ζδζμηηδζία δεκ οπμπνεχκεζ ηδκ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ζε
δζαημπή οδνμδυηδζδξ.
6. Οζ εζςηενζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ ζοζηεοέξ πνέπεζ κα είκαζ ζφιθςκεξ ιε ηζξ
εηάζημηε ζζπφμοζεξ Σεπκζηέξ Οδδβίεξ ημο ΣΔΔ ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ ηδξ
ηείιεκδξ κμιμεεζίαξ.
7. Απαβμνεφεηαζ δ απεοεείαξ ζφκδεζδ ακηθδηζηχκ ιδπακδιάηςκ εκίζποζδξ ηδξ
πίεζδξ ιε ημοξ ζςθήκεξ φδνεοζδξ ηδξ εζςηενζηήξ εβηαηάζηαζδξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε
ηδκ βναιιή ημο ιεηνδηή. Ζ θεζημονβία ημοξ πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε δμπεία
απμεήηεοζδξ (κηεπυγζηα) πνμξ απμθοβή ιμθφκζεςκ ημο κενμφ ηαζ αθααχκ ηςκ
εβηαηαζηάζεςκ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ. Ζ πανειαμθή δζαηυπηδ ή ααθαίδαξ
ακηεπζζηνμθήξ δεκ εεςνείηαζ υηζ δζαηυπηεζ ηδ ζφκδεζδ ηαζ υηζ ελαζθαθίγεζ ηζξ
εβηαηαζηάζεζξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ. Ζ δαπάκδ επζζηεοήξ αθααχκ πμο
μθείθμκηαζ ζε επζζηνμθή γεζημφ κενμφ είηε απυ θέαδηεξ είηε απυ εενιμζίθςκεξ,
αανφκεζ ημκ οπαίηζμ οδνμθήπηδ. Απαβμνεφεηαζ απυθοηα δ έκςζδ εζςηενζηχκ
εβηαηαζηάζεςκ πμο ηνμθμδμημφκηαζ απυ δζαθμνεηζηέξ πανμπέξ. ηδκ πενίπηςζδ
αοηή δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ έπεζ δζηαίςια δζαημπήξ ηδξ οδνμδυηδζδξ.
8. Απαβμνεφεηαζ απυθοηα δ ζφκδεζδ ηςκ εζςηενζηχκ εβηαηαζηάζεςκ πμο
ηνμθμδμημφκηαζ απυ ημ δίηηομ φδνεοζδξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ, ιε πανμπή απυ
μπμζαδήπμηε άθθδ πδβή, έζης ηαζ ακ ιεζμθααμφκ ααθαίδεξ ακηεπζζηνμθήξ ή
δζαηυπηεξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ έπεζ δζηαίςια δζαημπήξ ηδξ
οδνμδυηδζδξ.
9. Απαβμνεφεηαζ δ βείςζδ ηςκ δθεηηνμθμβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηςκ αηζκήηςκ επί ηςκ
οδναοθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ, έζης ηαζ κα βεθονχκεηαζ δ εέζδ ημο ιεηνδηή. Σμ
δίηηομ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δεκ ελαζθαθίγεζ ιεηαθθζηή ζοκέπεζα δεδμιέκμο υηζ
μζ αβςβμί ηαζ άθθα ελανηήιαηα ηαηά ιεβάθμ πμζμζηυ δεκ είκαζ απυ οθζηυ αβχβζιμ.
Οζ ζδζμηηήηεξ είκαζ απμηθεζζηζηά ηαζ πνμζςπζηά οπεφεοκμζ βζα ηδκ ιδ ηήνδζδ ηδξ
απαβυνεοζδξ αοηήξ ηαζ ηα ηοπυκ αηοπήιαηα πμο πνμηθδεμφκ ζημ πνμζςπζηυ ηδξ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ή ηνίημοξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηάεε γδιζά πμο ηοπυκ πνμηθδεεί ζηζξ
εβηαηαζηάζεζξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ. Οζ γδιζέξ πμο είκαζ δοκαηυκ κα πνμηθδεμφκ
ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ι’ αοηυ ημκ απαβμνεοιέκμ ηνυπμ
βείςζδξ αανφκμοκ ημκ ζδζμηηήηδ. Ζ ζπεηζηή δαπάκδ επζζηεοήξ πνεχκεηαζ ζε αάνμξ
ημο. Μέπνζ ηδκ άνζδ ηςκ ακςηένς δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δζαηυπηεζ ή ηαζ αθαζνεί
ηδκ πανμπή.
10. Οζ ζδζμηηήηεξ ηςκ αηζκήηςκ ηαζ εηείκμζ πμο πνδζζιμπμζμφκ ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ
ημοξ οπυβεζμοξ πχνμοξ ηδξ μζημδμιήξ είκαζ οπεφεοκμζ βζα ηδκ ζηεβακυηδηα ηςκ
πενζιεηνζηχκ ημζπςιάηςκ ημοξ ηαζ ηςκ δζαιέζςκ, απυ πθδιιφνα πμο πζεακυκ κα
πνμένπεηαζ απυ δζαννμέξ ημο δζηηφμο φδνεοζδξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ, είκαζ
οπμπνεςιέκμζ κα παίνκμοκ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα βζα ηδκ πνμζηαζία ημοξ, υπςξ
ζηεβακμπμίδζδ ηαζ εβηαηάζηαζδ ακηθίαξ αοηυιαηδξ ακαννυθδζδξ. Δπί πθέμκ υζμζ
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πνδζζιμπμζμφκ οπυβεζμοξ πχνμοξ ηαηαζηδιάηςκ, είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα
ημπμεεημφκ ηα εονζζηυιεκα ζ' αοημφξ ειπμνεφιαηα ηαζ ηα δζάθμνα ακηζηείιεκα
πάκς ζε νάθζα, πμο κα απέπμοκ ημοθάπζζημκ 30 εηαημζηά ημο ιέηνμο απυ ημ
δάπεδμ ηαζ ηα πενζιεηνζηά ημζπία ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ κα δζαηδνμφκ ακηθία
αοηυιαηδξ ακαννυθδζδξ.
11. Οζ εζςηενζηέξ οδναοθζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηςκ αηζκήηςκ πνέπεζ κα ζοκηδνμφκηαζ
απυ ημοξ ζδζμηηήηεξ ηαζ μζ πζεακέξ δζαννμέξ ημοξ κα επζζηεοάγμκηαζ ζε ζφκημιμ
πνμκζηυ δζάζηδια. ε πενίπηςζδ πμο ελαζηίαξ ηδξ πανάθδρδξ ζοκηήνδζδξ ή ηδξ
ηαεοζηένδζδξ επζζηεοήξ ηςκ οδναοθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ πνμηαθείηαζ είηε
άζημπδ ηαηακάθςζδ κενμφ είηε γδιζέξ ή μπθήζεζξ ζε ηνίημοξ, δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ
έπεζ ημ δζηαίςια κα δζαηυρεζ ηδκ πανμπή κενμφ ή ηαζ κα αθαζνέζεζ ημκ
οδνμιεηνδηή ημο αηζκήημο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΤΝΓΔΗ ΣΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ
Άπθπο 9º
Γιαδικαζία και Όποι ζύνδεζηρ με ηο δίκηςο ύδπεςζηρ
Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ακαθαιαάκεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα ζοκδέζεζ ηζξ εζςηενζηέξ
εβηαηαζηάζεζξ φδνεοζδξ ημο αηζκήημο ημο πεθάηδ, πμο ανίζηεηαζ ιέζα ζηδκ πενζμπή
ανιμδζυηδηάξ ηδξ , ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ βζα ηδκ πανμπή πυζζιμο κενμφ ιε ηδκ
αηυθμοεδ δζαδζηαζία ηαζ υνμοξ:
1. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο ημ αηίκδημ ανίζηεηαζ ζε δνυιμ, απυ ημκ μπμίμ δζένπεηαζ
δίηηομ απμπέηεοζδξ, δ πνμδβμφιεκδ ζφκδεζδ ιε αοηυ απμηεθεί πνμτπυεεζδ βζα
ηδ ζφκδεζδ ημο αηζκήημο ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ, βζα θυβμοξ πνμζηαζίαξ ημο
πενζαάθθμκημξ. Καη' ελαίνεζδ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ενβμηαλζαηήξ πανμπήξ δεκ είκαζ
οπμπνεςηζηή δ ζφκδεζδ ιε ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ βζα υζμ δζάζηδια δζανηεί δ
ενβμηαλζαηή πανμπή.
2. Γζα ηδ ζφκδεζδ ημο αηζκήημο ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ οπμαάθθεηαζ απυ ημκ
ζδζμηηήηδ αίηδζδ πνμξ ηδκ ανιυδζα Τπδνεζία ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ, δ μπμία
ζοκηάζζεηαζ ζε έκηοπμ πμο πμνδβείηαζ ζημκ εκδζαθενυιεκμ. Ζ αίηδζδ δζααζαάγεηαζ
ζηδκ Σεπκζηή Τπδνεζία ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ , δ μπμία, αθμφ δζεκενβήζεζ ημκ
απαζημφιεκμ έθεβπμ, ζοκηάζζεζ ημκ πνμτπμθμβζζιυ ηδξ δαπάκδξ ζφκδεζδξ,
ζφιθςκα ιε ηζξ ηζιέξ πμο ηαεμνίγμκηαζ ιε ζπεηζηή απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ
οιαμοθίμο ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ. Αιέζςξ ιεηά ηδκ έβηνζζδ ημο
πνμτπμθμβζζιμφ απυ ημ Γζεοεοκηή ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ηαθείηαζ μ
εκδζαθενυιεκμξ κα πνμηαηααάθεζ ηδ δαπάκδ βζα ηδ ζφκδεζδ. Δάκ μ αζηχκ δεκ
πνμζέθεεζ κα ελμθθήζεζ ηδκ πνμτπμθμβζγυιεκδ δαπάκδ ιέζα ζε πνμκζηυ δζάζηδια
6 ιδκχκ απυ ηδκ διενμιδκία έβηνζζδξ ηδξ, εεςνείηαζ υηζ επζεοιεί ηδκ αηφνςζδ ηδξ
αίηδζήξ ημο ηαζ αοηή ηίεεηαζ ζημ ανπείμ. Μεηά ηδκ πάνμδμ ημο ελαιήκμο
απαζηείηαζ κέα αίηδζδ βζα ηδ ζφκδεζδ ημο αηζκήημο ημο ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ.
3. Ζ ζφκδεζδ ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ εηηεθείηαζ απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζαηδ ιεηά ηδκ
ελυθθδζδ ηδξ πνμτπμθμβζγυιεκδξ δαπάκδξ. Ο Γζεοεοκηήξ ηδξ Δπζπείνδζδξ ιπμνεί
ζε ελαζνεηζηέξ πενζπηχζεζξ κα νοειίγεζ ηδκ ελυθθδζδ ηδξ δαπάκδξ ζε δυζεζξ,
ηαεμνίγμκηαξ ηαοηυπνμκα ηαζ ημ φρμξ ηδξ πνμηαηααμθήξ. Ζ ζφκδεζδ ζηδκ
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πενίπηςζδ αοηή βίκεηαζ ιεηά ηδκ ελυθθδζδ ηδξ πνμηαηααμθήξ. Σα πμζά ηςκ
δυζεςκ, ακ δεκ ελμθθδεμφκ ιπμνεί κα εκζςιαηχκμκηαζ ζημοξ θμβανζαζιμφξ
ηαηακάθςζδξ κενμφ ημο αζημφκηα.
4. Μεηά ηδκ ελυθθδζδ ηδξ πνμτπμθμβζγυιεκδξ δαπάκδξ ζφιθςκα ιε ηδκ
πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ, δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ηαηαζηεοάγεζ ηζξ πανμπέξ κενμφ
απυ ημ δίηηου ηδξ ιέπνζ ηαζ ημ αηίκδημ ημο πεθάηδ. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ έπεζ ημ
απμηθεζζηζηυ δζηαίςια κα ηαεμνίγεζ ηδ εέζδ ημο ιεηνδηή ηαζ ηδ δζαηθάδςζδ απυ
ημ δίηηου ηδξ ιέπνζ ηδ εέζδ ημο ιεηνδηή, εκχ δ οπυδεζλδ ηδξ απυ ημκ αζημφκηα έπεζ
ζοιαμοθεοηζηυ παναηηήνα ηαζ ζηακμπμζείηαζ ιυκμκ υηακ είκαζ ηεπκζηά εθζηηυ ηαζ
δεκ δδιζμονβεί πνυζεεηδ επζαάνοκζδ βζα ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ, εηηυξ ακ αοηή
ηαηααάθθεηαζ απυ ημκ αζημφκηα.
5. ηζξ πμθοχνμθεξ μζημδμιέξ δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δεκ είκαζ οπμπνεςιέκδ κα
ηαηαζηεοάζεζ υθεξ ηζξ πανμπέξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδ ζπεηζηή αίηδζδ ημο
αζημφκηα, αθθά ιυκμκ εηείκεξ βζα ηζξ μπμίεξ έπεζ ηαηααθδεεί δ ακηίζημζπδ δαπάκδ.
6. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο μζ οδνμιεηνδηέξ ημπμεεημφκηαζ ζημοξ ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ
ηδξ μζημδμιήξ ή ζηδκ ποθςηή, δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δεκ εα πνμααίκεζ ζηδ ζφκδεζδ
ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ, ακ μζ ζδζμηηήηεξ δεκ ηαηαζηεοάζμοκ κημοθάπζ ιε ιυκςζδ
έκακηζ ημο παβεημφ, ζφιθςκα ιε ημ ζπεηζηυ έκηοπμ πμο παναθαιαάκμοκ
εκοπυβναθα απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α Υμνηζάηδ.Οζ ζδζμηηήηεξ είκαζ οπεφεοκμζ βζα ηδκ
επζθμβή ηςκ οθζηχκ ιυκςζδξ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή ημο κημοθαπζμφ.
7. ε πενίπηςζδ οδνμδυηδζδξ ιεβάθςκ μζηζζηζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ ή ζηναημπέδςκ,
υπμο πανειαάθθεηαζ ζδζςηζηυ δίηηομ πνζκ ηδκ ηαηαιέηνδζδ ηςκ ηαηακαθχζεςκ, δ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ έπεζ ημ δζηαίςια κα ημπμεεηήζεζ επζπθέμκ ηεκηνζηυ
οδνμιεηνδηή ζημ υνζμ ηδξ ζδζμηηδζίαξ ηςκ ηαηακαθςηχκ, πνμηεζιέκμο κα εθέβπεζ
πζεακέξ απχθεζεξ ζημ εζςηενζηυ δίηηομ, πμο εα πνεχκμκηαζ ζηα ημζκυπνδζηα ηςκ
ηαηακαθςηχκ, ιεηά απυ εκδιένςζή ημοξ απυ ημ Σιήια ηαηακαθςηχκ.
8. Πνζκ απυ ηάεε ζφκδεζδ ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ έπεζ ημ
δζηαίςια κα δζεκενβήζεζ έθεβπμ ζηζξ εζςηενζηέξ οδναοθζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ
μζημδμιήξ, βζα κα δζαπζζηχζεζ ακ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ ζφιθςκα ιε ημκ πανυκηα
ηακμκζζιυ, ηα ζπεδζαβνάιιαηα πμο πμνδβεί ηαζ ηδκ Σεπκζηή Οδδβία ημο Σεπκζημφ
Δπζιεθδηδνίμο Δθθάδμξ "ΣΟΣΔΔ 2411/1986 - Δβηαηαζηάζεζξ ζε ηηίνζα ηαζ
μζηυπεδα: Γίηηοα δζακμιήξ ηνφμο - γεζημφ κενμφ", υπςξ αοηή ζζπφεζ ηάεε θμνά.
Ακ δζαπζζηςεεί υηζ μζ εβηαηαζηάζεζξ είκαζ εθαηηςιαηζηέξ, δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ
δζηαζμφηαζ κα ιδκ πνμαεί ζηδ ζφκδεζδ ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ, ιέπνζ ηδκ επζζηεοή ή
ηδκ ηνμπμπμίδζδ ημοξ απυ ημκ ζδζμηηήηδ.
9. Μεηά ηδ ζφκδεζδ ηςκ εζςηενζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ιε ηα δίηηοα φδνεοζδξ ηαζ ηδκ
ηαηααμθή ηδξ εββφδζδξ πνήζδξ οδνμιεηνδηή απυ ιένμοξ ημο οδνμθήπηδ, δ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ακαθαιαάκεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα πανέπεζ ζημκ ηαηακαθςηή
οβζεζκυ κενυ ιε αάζδ ημ ηζιμθυβζμ πμο ζζπφεζ ηάεε θμνά ηαζ μ ηαηακαθςηήξ κα
πθδνχκεζ ηάεε ηεηνάιδκμ ημ θμβανζαζιυ ηαηακάθςζδξ κενμφ πμο εηδίδεηαζ απυ ηδ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ.
10. Ακ, ιεηά ηδ ζφκδεζδ, μζ ηαηακαθχζεζξ λεπενκμφκ ημ υνζμ αζθαθείαξ ημο
ακηίζημζπμο ιεηνδηή, δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ έπεζ ημ δζηαίςια κα επέιαεζ
αοηεπάββεθηα ηαζ κα εηηεθέζεζ ηζξ απαναίηδηεξ ηαζ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ δζάιεηνμ
ιεηαηνμπέξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ κέμο οδνμιεηνδηή. Ζ δαπάκδ ηδξ ιεηαηνμπήξ
αανφκεζ ημκ ζδζμηηήηδ πμο οπμπνεμφηαζ επίζδξ ζηδκ ηαηααμθή ηδξ δζαθμνάξ
εββφδζδξ ημο οδνεουιεκμο. ε πανμπέξ ιεβάθδξ δζαιέηνμο πμο πναβιαημπμζμφκ
ηαηακαθχζεζξ ιζηνυηενεξ απυ ηζξ εθάπζζηεξ απαζημφιεκεξ βζα ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο
ιεηνδηή, δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ έπεζ δζηαίςια κα επέιαεζ ηαζ κα ημπμεεηήζεζ ιε
δαπάκδ ημο ζδζμηηήηδ, οδνμιεηνδηή ιζηνυηενδξ δζαιέηνμο ηαηάθθδθμ βζα ηδκ
πναβιαημπμζμφιεκδ ηαηακάθςζδ.
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Άπθπο 10º
Γικαιολογηηικά ζύνδεζηρ με ηο δίκηςο ύδπεςζηρ
Γζα κα πναβιαημπμζδεεί δ ζφκδεζδ υθςκ ηςκ αηζκήηςκ - εκηυξ ή εηηυξ
εβηεηνζιέκμο ζπεδίμο ημο Γήιμο Υμνηζάηδ ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ, μζ ζδζμηηήηεξ
αοηχκ ιαγί ιε ηδκ αίηδζδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ παναβνάθμο, πνέπεζ κα
πνμζημιίζμοκ ζηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ηα παναηάης δζηαζμθμβδηζηά έββναθα:
1. Για να ηοποθεηηθεί νέα παποσή φδνεοζδξ δ αίηδζδ πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ, ηαηά
πενίπηςζδ, απυ ηα αηυθμοεα:
 Δθ’ υζμκ πνυηεζηαζ βζα κέα μζημδμιή, ή παθζά μζημδμιή πμο επζζηεοάζηδηε:
α) Φςημακηίβναθμ ηίηθμο ηονζυηδηαξ (ιε πζζημπμζδηζηυ ιεηαβναθήξ) ή
πζζημπμζδηζηυ πνήζδξ (π.π ιζζεςηήνζμ ζοιαυθαζμ)
α) Φςημηοπία ηδξ μζημδμιζηήξ άδεζαξ, δ μπμία θένεζ εεχνδζδ – έβηνζζδ απυ ηδκ
πμθεμδμιία βζα οδνμδυηδζδ.
β) ηζξ πενζπηχζεζξ πμο οπάνπεζ δίηηομ απμπέηεοζδξ ζηδκ πενζμπή, απυδεζλδ απυ
ηδκ μπμία κα πνμηφπηεζ δ ηαηααμθή ημο ηέθμοξ ζφκδεζδξ ιε ημ δίηηομ
απμπέηεοζδξ, ή πανάθθδθδ αίηδζδ βζα ηδκ ζφκδεζδ ημο αηζκήημο ιε ημ δίηηομ
απμπέηεοζδξ.
δ) Φςημηοπία ηδξ ηάημρδξ ημο ζζμβείμο ή ηδξ ποθςηήξ ηδξ πμθοχνμθδξ
μζημδμιήξ, ή ημο ηαηαζηήιαημξ ή ηδξ ζζυβεζαξ ηαημζηίαξ πμο πνυηεζηαζ κα
ζοκδεεεί.
 Δθ’ υζμκ πνυηεζηαζ βζα ηηίζια πμο ακεβένεδηε πνζκ ημ 1955 :
α) Θεςνδιέκμ έββναθμ απυ ηδκ πμθεμδμιία, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ δ δθζηία
ημο ηηίζιαημξ ηαζ δ δοκαηυηδηα οδνμδυηδζήξ ημο.
α) ηζξ πενζπηχζεζξ πμο οπάνπεζ δίηηομ απμπέηεοζδξ ζηδκ πενζμπή, απυδεζλδ απυ
ηδκ μπμία κα πνμηφπηεζ δ ηαηααμθή ημο ηέθμοξ ζφκδεζδξ ιε ημ δίηηομ
απμπέηεοζδξ, ή πανάθθδθδ αίηδζδ βζα ηδκ ζφκδεζδ ημο αηζκήημο ιε ημ δίηηομ
απμπέηεοζδξ.
ηδκ πενίπηςζδ αοηή δ αίηδζδ ημο ζδζμηηήηδ δζααζαάγεηαζ ζημ Γναθείμ
πεθαηχκ ημ μπμίμ ζε ζοκενβαζία ιε ημ Σιήια ζοκηήνδζδξ, ελεηάγμοκ ηδκ
δοκαηυηδηα ή ιδ ζφκδεζδξ ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ, ακ οπάνπεζ ζφκδεζδ ή
δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ιε ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ, ακ έπεζ ελμθθδεεί δ δαπάκδ
ζφκδεζδξ ηαζ ηάεε άθθμ ζημζπείμ ηδξ αίηδζδξ πμο ηνίκεηαζ ζηυπζιμ. Μεηά ημκ
έθεβπμ ηαζ ηδκ ημζημθυβδζδ ηαθείηαζ μ οδνμθήπηδξ βζα ηδκ μζημκμιζηή
ηαηημπμίδζδ, πνμηεζιέκμο κα πνμβναιιαηζζηεί δ ηαηαζηεοή ηδξ πανμπήξ.
2.
Για να ηοποθεηηθεί επγοηαξιακή παποσή φδνεοζδξ δ αίηδζδ πνέπεζ
κα ζοκμδεφεηαζ απυ θςημηοπία ηδξ μζημδμιζηήξ άδεζαξ δ μπμία θένεζ εεχνδζδ –
έβηνζζδ απυ ηδκ πμθεμδμιία βζα ενβμηαλζαηή οδνμδυηδζδ.
ηζξ πενζπηχζεζξ πμο βίκεηαζ ζοκέκςζδ μζημπέδςκ ιζα απυ ηζξ οπάνπμοζεξ
παθζέξ πανμπέξ, ιεηαηνέπεηαζ ζε ενβμηαλζαηή.
Ζ ιεηαηνμπή ηδξ ενβμηαλζαηήξ πανμπήξ ζε ηακμκζηή ηαζ δ ηαηαζηεοή ηςκ
οπμθμίπςκ πανμπχκ ηδξ ίδζαξ μζημδμιήξ, πναβιαημπμζμφκηαζ ιεηά ηδκ οπμαμθή
ηδξ μζημδμιζηήξ άδεζαξ εεςνδιέκδ απυ ηδκ ανιυδζα πμθεμδμιία βζα μνζζηζηή
οδνμδυηδζδ.
Ζ ενβμηαλζαηή πανμπή οδνμδμηείηαζ απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ βζα ημ πνμκζηυ
δζάζηδια πμο ακαθένεζ δ ανιυδζα πμθεμδμιζηή ανπή ζηδ εεςνδιέκδ άδεζα
μζημδμιήξ ηαζ ιεηά ημ πέναξ ηδξ ακαθενυιεκδξ πνμεεζιίαξ δζαηυπηεηαζ δ
οδνμδυηδζδ.
3.
Για να ηοποθεηηθεί παποσή για ειδική δπαζηηπιόηηηα δ αίηδζδ
πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ:
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α) Φςημηοπία μζημδμιζηήξ άδεζαξ, δ μπμία θένεζ εεχνδζδ – έβηνζζδ απυ ηδκ
πμθεμδμιία βζα οδνμδυηδζδ.
α) οκμπηζηή πενζβναθή ηδξ αζημφιεκδξ δναζηδνζυηδηαξ.
β) Σεηιδνζςιέκδ ακάθοζδ ηδξ ιέβζζηδξ ηαζ ηδξ ιέζδξ ακά διένα απαζημφιεκδξ
πμζυηδηαξ κενμφ βζα ηδκ εζδζηή αοηή δναζηδνζυηδηα.
δ) Ακηίβναθμ δήθςζδξ έκανλδξ επζηδδεφιαημξ ή ακηίβναθμ εηαζνζημφ απυ ημ
μπμίμ κα πνμηφπηεζ δ έκανλδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ.
ε) Φςημακηίβναθμ ιίαξ ζεθίδαξ ημο ηζιμθμβίμο ημο επαββεθιαηία ιε ζπεηζηή
εεχνδζδ απυ ηδκ εθμνία.
ζη) ηζξ πενζπηχζεζξ πμο οπάνπεζ δίηηομ απμπέηεοζδξ ζηδκ πενζμπή, απυδεζλδ απυ
ηδκ μπμία κα πνμηφπηεζ δ ηαηααμθή ημο ηέθμοξ ζφκδεζδξ ιε ημ δίηηομ
απμπέηεοζδξ, ή πανάθθδθδ αίηδζδ βζα ηδκ ζφκδεζδ ημο αηζκήημο ιε ημ δίηηομ
απμπέηεοζδξ.
Γζα ηζξ αζηήζεζξ εζδζηχκ πανμπχκ απμθαζίγεζ δ Δπζηνμπή Ύδνεοζδξ ηαζ
Απμπέηεοζδξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ, δ μπμία θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ ηδκ εηάζημηε
οθζζηάιεκδ επζπεζνδζζαηή ηδξ δοκαηυηδηα ηαζ ιπμνεί κα εέηεζ ακάθμβμοξ υνμοξ
ηαζ πενζμνζζιμφξ.
4.
Για να ηοποθεηηθεί πποζυπινή παποσή δ αίηδζδ πνέπεζ κα
ζοκμδεφεηαζ απυ:
α) οκμπηζηή πενζβναθή ηδξ δναζηδνζυηδηαξ.
α) Βεααίςζδ ημο ηονίμο ημο ένβμο ή άδεζα πνμζςνζκήξ εβηαηάζηαζδξ.
β) Καηάεεζδ πνδιαηζηήξ εββφδζδξ, ημ φρμξ ηδξ μπμίαξ ηαεμνίγεηαζ ιε απυθαζδ
ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.. Υμνηζάηδ εκζαία βζα υθεξ ηζξ
πανυιμζεξ πενζπηχζεζξ. Ζ εββφδζδ αοηή επζζηνέθεηαζ ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ηαζ
μζημκμιζηή ηαηημπμίδζδ ηδξ πανμπήξ. Ζ πνδιαηζηή εββφδζδ ηαηαπίπηεζ οπέν
ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ζηδκ πενίπηςζδ πμο μ ζδζμηηήηδξ δζαηυρεζ ηδκ
οδνμδυηδζδ ημο ηαζ δεκ θνμκηίζεζ βζα ηδκ μζημκμιζηή ημο ηαηημπμίδζδ εκηυξ
15 διενχκ.
5. ε πενίπηςζδ εηηέθεζδξ ένβςκ Γδιμηζηχκ ή Γδιμζίςκ ή ζε πνμζςνζκέξ
μθζβμήιενεξ εβηαηαζηάζεζξ δζαθυνςκ δναζηδνζμηήηςκ είκαζ δοκαηή δ ημπμεέηδζδ,
ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς, ενβμηαλζαηήξ πνμζςνζκήξ πανμπήξ ή πνμζςνζκμφ
ηνμοκμφ αθμφ πνμζημιζζηεί δ ηαηάθθδθδ αεααίςζδ απυ ημκ ηφνζμ ημο ένβμο, ακ
πνυηεζηαζ βζα ενβμηάλζμ, ή άδεζα πνμζςνζκήξ εβηαηάζηαζδξ. Μυθζξ πεναηςεεί ημ
ένβμ, δ πανμπή αθαζνείηαζ, εηηυξ ακ μ ηφνζμξ ημο ένβμο δδθχζεζ υηζ επζεοιεί ηδ
δζαηήνδζή ηδξ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο ένβμο ηαζ ιεηαηνέπεηαζ ιε έλμδα ημο
οδνμθήπηδ ζε άθθδξ ηαηδβμνίαξ οδνμδυηδζδ, ζοκμδεουιεκδ ιε ηα απαζημφιεκα
δζηαζμθμβδηζηά ηδξ ηαηδβμνίαξ πμο ιεηαηνέπεηαζ.
Άπθπο 11ο
ύνδεζη Ακινήηυν ενηόρ Δγκεκπιμένος σεδίος
1. Όθα ηα αηίκδηα πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζημ εβηεηνζιέκμ ζπέδζμ ημο Γήιμο Υμνηζάηδ
ιπμνμφκ κα οδνεοεμφκ απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ , εθυζμκ πνμζημιζζημφκ ζηδκ
ανιυδζα οπδνεζία ηδξ ηα απαναίηδηα δζηαζμθμβδηζηά πμο ηαεμνίγμκηαζ ζημ
πνμδβμφιεκμ άνενμ ηαζ ηαηααθδεμφκ μζ απαζημφιεκεξ δαπάκεξ.
2. Σα αηίκδηα ιπνμζηά απυ ηα μπμία δζένπεηαζ αβςβυξ δζακμιήξ οδνεφμκηαζ ιε
πανμπέξ πμο ημπμεεημφκηαζ ηονίςξ ζημ πεγμδνυιζμ ηδξ πνυζμρδξ ημοξ, ή ζε
ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ ή άθθδ εέζδ πμο επζθέβεηαζ απυ ηδκ Σεπκζηή Τπδνεζία ηδξ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ ζδζμηηήηεξ, ηαηά ηα μνζγυιεκα ζηα
ζπεηζηά άνενα ημο πανυκημξ Κακμκζζιμφ.
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Ακ δ νοιμημιία δεκ έπεζ εθανιμζηεί ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυ δεκ οπάνπεζ πχνμξ
ιπνμζηά ζημ αηίκδημ βζα ηδκ αζθαθή ημπμεέηδζδ ημο θνεαηίμο ηςκ οδνμιέηνςκ,
ηυηε αοηή ημπμεεηείηαζ πνμζςνζκά ζηδκ πθδζζέζηενδ ηαηάθθδθδ εέζδ. Όηακ υιςξ
εθανιμζηεί δ εβηεηνζιέκδ νοιμημιία, δ πανμπή ιεηαθένεηαζ οπμπνεςηζηά ζηδκ
μνζζηζηή ηδξ εέζδ ιε δαπάκεξ ημο ζδζμηηήηδ.
3. Γεκ είκαζ δοκαηή δ οδνμδυηδζή ηςκ αηζκήηςκ, υηακ δεκ δζένπεηαζ αβςβυξ δζακμιήξ
ιπνμζηά απυ αοηά.
4. Γεκ επζηνέπεηαζ δ οδνμδυηδζδ μζημπέδςκ. Καη’ ελαίνεζδ ιπμνμφκ κα
οδνμδμηδεμφκ μζηυπεδα ιπνμζηά απυ ηα μπμία πενκάεζ αβςβυξ φδνεοζδξ, ιε ηζξ
αηυθμοεεξ πνμτπμεέζεζξ:
α)Τπμαάθθεηαζ απυ ημκ ζδζμηηήηδ ημπμβναθζηυ ημο μζημπέδμο, ζοκμδεουιεκμ ιε
ιζα θςημβναθία, πμο απεζημκίγεζ ηδκ ηαηάζηαζή ημο ηαηά ημ πνυκμ αίηδζήξ
ημο.
α)Τπμαάθθεηαζ οπεφεοκδ δήθςζδ ημο ζδζμηηήηδ, ιε ηδκ μπμία δεζιεφεηαζ κα
εκδιενχκεζ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ βζα μπμζαδήπμηε ιεηααμθή ζηδκ ηαηάζηαζδ
ημο μζημπέδμο.
β)Ζ πανμπή εεςνείηαζ πνμζςνζκή ηαζ εθέβπεηαζ απυ ηδκ οπδνεζία. Δάκ δ
ηαηάζηαζδ ημο μζημπέδμο δζαθμνμπμζδεεί, ηυηε δζαηυπηεηαζ δ οδνμδυηδζδ
ιέπνζ κα πνμζημιζζημφκ απυ ημκ ζδζμηηήηδ ηα δζηαζμθμβδηζηά, πμο
πνμαθέπμκηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ άνενμ βζα ηδκ πενίπηςζή ημο.
δ) Ζ πανμπή δε ιπμνεί κα οπενααίκεζ ηδ ½ “ ίκηζα ακά μζηυπεδμ.
5. Οζ επεηηάζεζξ ημο δζηηφμο φδνεοζδξ βζα ηδκ οδνμδυηδζδ μζημδμιχκ εκηυξ ζπεδίμο
ημο Γήιμο Υμνηζάηδ ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ , πςνίξ
επζαάνοκζδ ημο ζδζμηηήηδ βζα ημ ηυζημξ επέηηαζδξ. Ζ ηαηαζηεοή ημο δζηηφμο εα
βίκεηαζ ιεηά ηδκ οπμαμθή Τπεφεοκδξ Γήθςζδξ ημο Ν. 1599/86 βζα ημ πνυκμ
έκανλδξ ηςκ μζημδμιζηχκ ενβαζζχκ.
Άπθπο 12ο
ύνδεζη Ακινήηυν εκηόρ εγκεκπιμένος ζσεδίος
1. Με ημζκέξ πανμπέξ (μζηζαηήξ πνήζδξ) ιπμνμφκ κα οδνεοεμφκ ηα αηίκδηα πμο
ανίζημκηαζ εηηυξ ημο εβηεηνζιέκμο ζπεδίμο ημο Γήιμο Υμνηζάηδ, αθθά ιέζα ζηα
Γζμζηδηζηά υνζα ημο Γήιμο Υμνηζάηδ ηαζ ζε πενζμπέξ πμο κυιζια (ιε απυθαζδ
ημο Γ..) εκηάπεδηακ ζηδκ ανιμδζυηδηα ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ.
2. Γζα ηάεε αηίκδημ ή ηιήια αηζκήημο ιε δζαηεηνζιέκδ πνήζδ (δζαιένζζια,
ηαηάζηδια η.θ.π.) πμνδβείηαζ ιζα πανμπή μζηζαηήξ πνήζδξ (ημζκή), εκχ ηα αηίκδηα
εζδζημφ πνμμνζζιμφ (ημονζζηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, αζμηεπκίεξ, εηπαζδεοηήνζα ηθπ)
οδνμδμημφκηαζ ιε πανμπέξ εζδζηήξ πνήζδξ.
3. ε ηάεε πενίπηςζδ οδνμδυηδζδξ εηηυξ ζπεδίμο πυθεςξ ηαημζηίαξ ή ηηζνζαηχκ
εβηαηαζηάζεςκ εζδζημφ πνμμνζζιμφ, δ πμνήβδζδ ηδξ πανμπήξ βίκεηαζ ιε ηδκ
πνμτπυεεζδ ηδξ επάνηεζαξ πμζμηήηςκ κενμφ ηαζ ιεηά ηδ ζοκεηηίιδζδ ηςκ
ηεπκζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ δεδμιέκςκ ημο δζηηφμο φδνεοζδξ ηδξ εονφηενδξ
πενζμπήξ ημο αηζκήημο.
4. Ζ εέζδ ηςκ οδνμιέηνςκ πμο πνυηεζηαζ κα οδνεφζμοκ αηίκδηα εηηυξ ζπεδίμο
επζθέβεηαζ απυ ηδκ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ χζηε κα είκαζ δ ηαηαθθδθυηενδ. ε
πενίπηςζδ έκηαλδξ ηδξ πενζμπήξ υπμο ανίζηεηαζ ημ αηίκδημ ζημ ζπέδζμ πυθδξ ηαζ
ηαηαζηεοήξ ηςκ πεγμδνμιίςκ, δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ιπμνεί κα ιεηαθένεζ ημοξ
οδνμιεηνδηέξ ζημ πεγμδνυιζμ, ιε δαπάκδ ηςκ ζδζμηηδηχκ. Δπίζδξ μζ ζδζμηηήηεξ
επζαανφκμκηαζ ιε ηδ δαπάκδ βζα ηάεε ακαβηαία ιεηαηυπζζδ ηςκ πανμπχκ ηαζ ηςκ
οδνμιέηνςκ βζα μπμζμδήπμηε θυβμ, αθμφ υθεξ μζ πανμπέξ εηηυξ ζπεδίμο
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5.

6.

7.

8.

9.

εεςνμφκηαζ ςξ εη ηδξ ιδ φπανλδξ παβζςιέκδξ ημπμβναθζηήξ δζαιυνθςζδξ
πνμζςνζκέξ.
ηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ δζένπεηαζ αβςβυξ δζακμιήξ ιπνμζηά απυ ημ αηίκδημ,
ιπμνεί κα βίκεζ επέηηαζδ ημο δζηηφμο ιε δαπάκεξ ημο ζδζμηηήηδ. Ζ Γ.Δ.Τ.Α.
Υμνηζάηδ δεκ είκαζ οπμπνεςιέκδ κα πνμαεί ζηδκ επέηηαζδ ημο δζηηφμο ηδξ, ακ μ
ζδζμηηήηδξ πμο οπέααθε ηδκ ζπεηζηή αίηδζδ δεκ ακαθαιαάκεζ πανάθθδθα ηαζ ημ
ηυζημξ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηδξ.
Γζα ηδκ επέηηαζδ απμθαζίγεζ δ ανιυδζα Δπζηνμπή Ύδνεοζδξ ηαζ Απμπέηεοζδξ ηδξ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ, ιεηά απυ αίηδζδ ημο ζδζμηηήηδ, πμο ζοκμδεφεηαζ απυ ηα
αηυθμοεα ζημζπεία:
α) Άδεζα μζημδμιήξ ημο ηηίζιαημξ ιε ηδ ζπεηζηή εεχνδζδ ηδξ Πμθεμδμιίαξ.
α) Τπεφεοκδ δήθςζδ ημο Ν. 1599/86, ιε ηδκ μπμία εα αεααζχκεηαζ απυ ημκ
ζδζμηηήηδ υηζ ιπνμζηά ή δίπθα απυ ημ αηίκδημ ημο οπάνπεζ δζαιμνθςιέκμξ
δνυιμξ.
β) Τπεφεοκδ δήθςζδ ημο Ν. 1599/86, ιε ηδκ μπμία μ ζδζμηηήηδξ εα ακαθαιαάκεζ
ηδ δαπάκδ επέηηαζδξ, ηαεχξ ηαζ ηδ δαπάκδ ηδξ ιεθθμκηζηήξ ιεηαηυπζζδξ ημο
δζηηφμο φδνεοζδξ ζε εβηεηνζιέκμ δνυιμ.
δ) ε πενίπηςζδ πμο οπμαάθθεηαζ ημζκή αίηδζδ απυ ημοξ ζοκζδζμηηήηεξ ημο ίδζμο
αηζκήημο ή απυ ζδζμηηήηεξ δζάθμνςκ αηζκήηςκ, πνέπεζ κα οπμαθδεεί ημζκή
Τπεφεοκδ δήθςζδ ημο Ν. 1599/86, ιε ηδκ μπμία εα ακαθαιαάκμοκ υθμζ μζ
αζημφκηεξ ηδ δαπάκδ επέηηαζδξ ηαζ ηοπυκ ιεηαηυπζζδξ ημο δζηηφμο φδνεοζδξ
ηαζ εα αεααζχκμοκ ηα πμζμζηά ζοιιεημπήξ ημο ηαεεκυξ ζηδ δαπάκδ
επέηηαζδξ ημο αβςβμφ.
Ζ επέηηαζδ ημο δζηηφμο πναβιαημπμζείηαζ απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ
ηαηά πνμηεναζυηδηα, εθυζμκ ηαηααθδεεί δ απαζημφιεκδ δαπάκδ απυ ημκ αζημφκηα
ή ημοξ αζημφκηεξ. Οζ επεηηάζεζξ αοηέξ ακήημοκ ζηδκ ηονζυηδηα ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
Υμνηζάηδ, δ μπμία έπεζ ημ δζηαίςια κα ηζξ πνδζζιμπμζήζεζ ιεθθμκηζηά βζα ηδκ
φδνεοζδ ηαζ άθθςκ αηζκήηςκ.
Δπεηηάζεζξ δζηηφςκ φδνεοζδξ βζα οδνμδυηδζδ ιειμκςιέκςκ
ηαηακαθςηχκ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ εα βίκμκηαζ εθυζμκ μ ηαηακαθςηήξ
δεζιεφεηαζ ιε οπεφεοκδ δήθςζδ ημο Ν. 1599/86 υηζ εοεφκεηαζ απμηθεζζηζηά βζα
ηοπυκ ηαηήξ πμζυηδηαξ ημο κενμφ, θυβς παιδθήξ ηαηακάθςζδξ ή ιδ
πνδζζιμπμίδζδξ ημο δζηηφμο βζα μνζζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια.
Γεκ επζηνέπεηαζ δ οδνμδυηδζδ μζημπέδςκ. Καη’ ελαίνεζδ ιπμνμφκ κα
οδνμδμηδεμφκ μζηυπεδα ιπνμζηά απυ ηα μπμία πενκάεζ αβςβυξ φδνεοζδξ, ιε ηζξ
αηυθμοεεξ πνμτπμεέζεζξ:
α)Τπμαάθθεηαζ απυ ημκ ζδζμηηήηδ ημπμβναθζηυ ημο μζημπέδμο, ζοκμδεουιεκμ ιε
ιζα θςημβναθία, πμο απεζημκίγεζ ηδκ ηαηάζηαζή ημο ηαηά ημ πνυκμ αίηδζήξ
ημο.
α)Τπμαάθθεηαζ οπεφεοκδ δήθςζδ ημο ζδζμηηήηδ, ιε ηδκ μπμία δεζιεφεηαζ κα
εκδιενχκεζ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ βζα μπμζαδήπμηε ιεηααμθή ζηδκ ηαηάζηαζδ
ημο μζημπέδμο.
β)Ζ πανμπή εεςνείηαζ πνμζςνζκή ηαζ εθέβπεηαζ απυ ηδκ οπδνεζία. Δάκ δ
ηαηάζηαζδ ημο μζημπέδμο δζαθμνμπμζδεεί, ηυηε δζαηυπηεηαζ δ οδνμδυηδζδ
ιέπνζ κα πνμζημιζζημφκ απυ ημκ ζδζμηηήηδ ηα δζηαζμθμβδηζηά, πμο
πνμαθέπμκηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ άνενμ βζα ηδκ πενίπηςζή ημο.
δ) Ζ πανμπή δε ιπμνεί κα οπενααίκεζ ηδ ½ “ ίκηζα ακά μζηυπεδμ.

Άπθπο 13ο
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ύνδεζη ηυν Ακινήηυν ηος Γήμος Υοπηιάηη και Κοινυθελών Οπγανιζμών
1. Ο Γήιμξ Υμνηζάηδ ηαηααάθθεζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ πανμπχκ φδνεοζδξ πμζυ,
πμο απμθαζίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο Γ.. ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ.
2. Σα Γδιυζζα εηπαζδεοηήνζα, μζ ζενμί καμί, ηα ιμοζεία, ηα δδιυζζα ημζκςθεθή
ζδνφιαηα, ηαζ υθα ηα κμιζηά πνυζςπα ημο Γήιμο Υμνηζάηδ (επζπεζνήζεζξ,
μνβακζζιμί ηθπ) ηαηααάθθμοκ μθυηθδνδ ηδ δαπάκδ ηαηαζηεοήξ ηδξ πανμπήξ
οδνμδυηδζδξ ζφιθςκα ιε απυθαζδ ημο Γ.. ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ.
3. Οζ ζδζχηεξ, πμο εηιεηαθθεφμκηαζ δδιμηζημφξ πχνμοξ ή εβηαηαζηάζεζξ, υπςξ
πενίπηενα, ηακηίκεξ, ακαροηηήνζα ηθπ, οπμπνεμφκηαζ κα πθδνχκμοκ ημ κενυ πμο
ηαηακαθχκμοκ ιε ηζξ κυιζιεξ επζαανφκζεζξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ εα ηαηααάθθμοκ
ζηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ, εββφδζδ, ημ φρμξ ηδξ μπμίαξ ηαεμνίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο
Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ ηαζ εα εηδίδεηαζ θμβανζαζιυξ ηαηακάθςζδξ κενμφ
ζημ υκμια ημοξ ή ηδκ επςκοιία ηδξ επζπείνδζήξ ημοξ.. Ζ ιδ ζοιιυνθςζή ημοξ εα
έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηδ δζαημπή ηδξ πανμπήξ ημο κενμφ υπςξ μνίγεζ ημ άνενμ 17 ημο
πανυκημξ ηακμκζζιμφ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άπθπο 14ο
Γαπάνη και ηέλορ ζύνδεζηρ με ηο δίκηςο ύδπεςζηρ
1. Οζ ζδζμηηήηεξ ηςκ αηζκήηςκ πμο πνυηεζηαζ κα ζοκδεεμφκ ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ,
πνέπεζ κα ηαηααάθμοκ ζηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ηδκ δαπάκδ ηαζ ημ ηέθμξ ζφκδεζδξ
ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ.
2. Γαπάκδ ζφκδεζδξ ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ εεςνείηαζ ημ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ηδξ
πανμπήξ (ελςηενζηήξ δζαηθάδςζδξ ημο δζηηφμο), εκχ ηέθμξ ζφκδεζδξ ιε ημ δίηηομ
φδνεοζδξ εεςνείηαζ δ αλία ηδξ πανεπυιεκδξ απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ οπδνεζίαξ,
πμο οπμθμβίγεηαζ ιε αάζδ ηδκ απυθαζδ ημο Γ.. ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
3. Με απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ, πμο εβηνίκεηαζ
απυ ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ Υμνηζάηδ, ηαεμνίγμκηαζ ηαζ ακαπνμζανιυγμκηαζ μζ
ηζιέξ, ιε αάζδ ηζξ μπμίεξ οπμθμβίγεηαζ δ δαπάκδ ηαζ ημ ηέθμξ ζφκδεζδξ ιε ημ
δίηηομ φδνεοζδξ.
4. Με υιμζα απυθαζδ ιπμνεί κα ηαεμνζζηεί δζαθμνεηζηυξ ηνυπμξ οπμθμβζζιμφ ημο
ηέθμοξ ζφκδεζδξ ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ.
5. Ζ δαπάκδ ηαζ ημ ηέθμξ ζφκδεζδξ ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ ηαηααάθθμκηαζ εθάπαλ, ή
ζε ελαζνεηζηέξ πενζπηχζεζξ ιε δυζεζξ πμο ηαεμνίγμκηαζ ηαηά πενίπηςζδ απυ ημ
Γζεοεοκηή ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ηαζ οπμθμβίγμκηαζ ιε αάζδ ηζξ ηζιέξ πμο ζζπφμοκ
ηαηά ημ πνυκμ πθδνςιήξ ημο ζπεηζημφ θμβανζαζιμφ ή ηδξ πνμηαηααμθήξ ηςκ
δυζεςκ.
Άπθπο 15ο
Γαπάνη Μεηαθοπάρ, Μεηαηποπήρ, Μεηαηόπιζηρ ηηρ Παποσήρ
και Δπέκηαζηρ Αγυγού
1. Ζ ιεηαθμνά, ιεηαηνμπή ή ιεηαηυπζζδ ηδξ πανμπήξ ημο αηζκήημο, ηαεχξ ηαζ δ
επέηηαζδ ημο δζηηφμο φδνεοζδξ βίκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηα ζπεηζηά
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άνενα ημο πανυκημξ ιε δαπάκδ ημο ζδζυηηδηδ, δ μπμία ηαεμνίγεηαζ ηαζ ελμθθείηαζ
ιε αάζδ ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 9 ημο πανυκημξ Κακμκζζιμφ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ
ηαζ οπμθμβίγεηαζ ιε αάζδ ηζξ ηζιέξ πμο ζζπφμοκ ηαηά ημ πνυκμ πθδνςιήξ ημο
ζπεηζημφ θμβανζαζιμφ ή ηδξ πνμηαηααμθήξ ηςκ δυζεςκ. Ζ ηαηαζηεοή ηδξ
αζημφιεκδξ ενβαζίαξ εηηεθείηαζ απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ιεηά ηδκ ελυθθδζδ ηδξ
πνμτπμθμβζγυιεκδξ δαπάκδξ ή ηδξ πνμηαηααμθήξ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο έπεζ
ηαεμνζζηεί δ ελυθθδζδ ζε δυζεζξ.
2. Ζ δαπάκδ βζα ηδ ιεηαηυπζζδ πανμπήξ ζε απυζηαζδ ιεβαθφηενδ απυ ηα ηνία (3)
ιέηνα οπμθμβίγεηαζ ςξ ηαηαζηεοή κέαξ πανμπήξ.
3. Ζ δαπάκδ βζα ηδ ιεηαθμνά πανμπήξ απυ ημ πεγμδνυιζμ ζηδκ ποθςηή ιεηά απυ
αίηδζδ ημο ζδζμηηήηδ, εα οπμθμβίγεηαζ απμθμβζζηζηά βζα ηάεε πενίπηςζδ, ζφιθςκα
ιε ηδκ ζπεηζηή ιεθέηδ πμο εα ζοκηάζζεζ δ ανιυδζα οπδνεζία ηδξ επζπείνδζδξ.
(οθζηά ηαζ ενβαζία).
Άπθπο 16ο
Δγγύηζη σπήζηρ ςδπομεηπηηή
1. Ζ φδνεοζδ ημο αηζκήημο βίκεηαζ φζηενα απυ αίηδζδ ημο ζδζμηηήηδ ή εηείκμο πμο
πνδζζιμπμζεί ημ αηίκδημ ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ, εθυζμκ ηαηααάθεζ ηδκ εββφδζδ
πνήζδξ οδνμιεηνδηή. Ζ εββφδζδ αοηή απμηεθεί πνμηαηααμθή έκακηζ ηδξ
ηαηακάθςζδξ ημο κενμφ ηαζ επζζηνέθεηαζ ιεηά απυ αίηδζδ ημο ηαηακαθςηή ιε ηδκ
δζάθοζδ ηδξ ζφιααζδξ οδνμδυηδζδξ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ έπμοκ ελμθθδεεί υθμζ
μζ θμβανζαζιμί ηαηακάθςζδξ κενμφ ηαζ δεκ εηηνειεί άθθδ μθεζθή ημο πνμξ ηδ
Γ.Δ.Τ.Α.. Υμνηζάηδ. Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ πανμπήξ φδνεοζδξ απυ οδνμθήπηδ πμο
δεκ έπεζ ηαηααάθεζ εββφδζδ.
2. Σμ φρμξ ηδξ εββφδζδξ πνήζδξ οδνμιεηνδηή ηαεμνίγεηαζ ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηαζ ηδ
δζάιεηνμ ηδξ πανμπήξ, ιε απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
Υμνηζάηδ πμο εβηνίκεηαζ απυ ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ Υμνηζάηδ.Με υιμζα απυθαζδ
βίκεηαζ ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα δ ακαπνμζανιμβή ηδξ εββφδζδξ ηαζ δ
δζαθμνά πμο πνμηφπηεζ εζζπνάηηεηαζ ιε ημοξ θμβανζαζιμφξ ηαηακάθςζδξ κενμφ.
3. Σαοηυπνμκα ιε ηδκ ηαηααμθή ηδξ εββφδζδξ πνήζδξ οδνμιεηνδηή, ζοκάπηεηαζ
οιαυθαζμ Τδνμθδρίαξ ιεηαλφ ηαηακαθςηή ηαζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ. Σμ οιαυθαζμ
Τδνμθδρίαξ οπμβνάθεηαζ απυ ημκ ηαηακαθςηή ηαζ απυ ημκ Πνμσζηάιεκμ ημο
ηιήιαημξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ.
ημ οιαυθαζμ Τδνμθδρίαξ ηαηαπςνείηαζ μ ανζειυξ ηδθεθχκμο ηδξ
ηαημζηίαξ ημο ηαζ ζε πενίπηςζδ πμο ζηενείηαζ ηδθεθχκμο , μ ανζειυξ
ηδθεθχκμο ηδξ ενβαζίαξ ημο ή μ ανζειυξ ηδθ. οββεκμφξ ή βκςζημφ ιε ημκ
μπμίμ εα είκαζ δοκαηή δ εζδμπμίδζή ημο. Με ηδκ απμδμπή ημο οιαμθαίμο
Τδνμθδρίαξ μ ηαηακαθςηήξ απμδέπεηαζ ηαοηυπνμκα υθμοξ ημοξ υνμοξ ημο
πανυκημξ Κακμκζζιμφ.
4. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ζε πενίπηςζδξ απμπχνδζδξ ημο ηαηακαθςηή απυ ημ
αηίκδημ, δζηαζμφηαζ κα παναηναηά απυ ηδκ εββφδζδ ηζξ ηάεε είδμοξ μθεζθέξ αοημφ,
πμο αεααζχκμκηαζ εζξ αάνμξ ημο. ηδκ πενίπηςζδ πμο μ ηαηακαθςηήξ απμπςνήζεζ
απυ ημ αηίκδημ, ημο μπμίμο δεκ είκαζ ηφνζμξ ή επζηανπςηήξ ηαζ εβηαηαθείρεζ
μπμζμδήπμηε πνέμξ πνμξ ηδκ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ πμο δεκ ηαθφπηεηαζ απυ ηδκ
εββφδζδ, δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δζηαζμφηαζ κα ιδκ ζηακμπμζήζεζ κέα αίηδζδ ημο βζα
οδνμδυηδζδ ή κα ιεηαθένεζ ηδκ μθεζθή ημο ζημ θμβανζαζιυ ηαηακάθςζδξ κενμφ
ημο οδνμιεηνδηή ηδξ κέαξ δζεφεοκζήξ ημο.
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Άπθπο 17ο
Λογαπιαζμοί – Γιακοπή λόγυ οθειλήρ.
1. Ο θμβανζαζιυξ ηαηακάθςζδξ κενμφ πενζθαιαάκεζ ηδκ αλία ημο ηαηακαθζζηυιεκμο
κενμφ ηαζ ηζξ δζάθμνεξ επζαανφκζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ ηαζ επζαάθθμκηαζ απυ ημ Ν.
1069/80. Ζ ηζιή ημο κενμφ ακά ηοαζηυ ιέηνμ, δ εθάπζζηδ ακά ηεηνάιδκμ
ηαηακάθςζδ ηάεε οδνμιεηνδηή (πάβζμ), ημ φρμξ ημο εκμζηίμο ημο οδνμιεηνδηή ηαζ
μζ θμζπέξ επζαανφκζεζξ ηαζ ηέθδ ημο Ν. 1069/80, ηαεμνίγμκηαζ ιε απυθαζδ ημο
Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ , πμο εθέβπεηαζ ζφιθςκα ιε ημ
κυιμ ηαζ δδιμζζεφεηαζ ζημκ ημπζηυ ηφπμ.
Ο θμβανζαζιυξ ηαηακάθςζδξ κενμφ είκαζ έκηοπμξ ηαζ εηδίδεηαζ ηάεε ηέζζενζξ
ιήκεξ ιε αάζδ ηδκ έκδεζλδ ηαηακάθςζδξ ημο οδνμιεηνδηή ιέζα ζημ ηεηνάιδκμ
ηαζ ηζξ ηζιέξ πμο ηαεμνίγμκηαζ ιε ηδκ πνμακαθενυιεκδ απυθαζδ ηαζ απμζηέθθεηαζ
ζημκ ηαηακαθςηή, μ μπμίμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ημκ ελμθθήζεζ ιέζα ζηδκ
πνμεεζιία πμο ακαβνάθεηαζ ζημ έκηοπμ ημο.
2. Ζ πθδνςιή ημο θμβανζαζιμφ βίκεηαζ ζηα ηαιεία ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ή ζε
ελμοζζμδμηδιέκα πναηήνζα βζα είζπναλδ θμβανζαζιχκ οπέν ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
Υμνηζάηδ, ή ιέζς Δ.Λ.Σ.Α. ή ιέζς ηναπεγζηήξ εκημθήξ. ε πενίπηςζδ ιδ
ειπνυεεζιδξ ελυθθδζδξ ημο θμβανζαζιμφ δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ , ιπμνεί κα
πνμααίκεζ ζηδ δζαημπή ηδξ πανμπήξ κενμφ πςνίξ άθθδ εζδμπμίδζδ ηαζ πςνίξ κα
θένεζ ηαιζά εοεφκδ βζα ηοπυκ γδιζέξ πμο ιπμνεί κα πνμηφρμοκ απυ ηδ δζαημπή ηδξ
οδνμδυηδζδξ.
Απυ ηδκ επμιέκδ ηδξ θήλδξ ηδξ πνμεεζιίαξ πθδνςιήξ ηαζ ιέπνζ ηδκ πθήνδ
ελυθθδζδ ημο θμβανζαζιμφ, δ μθεζθή εα επζαανφκεηαζ ιε πνμζαολήζεζξ 3% βζα
ημκ πνχημ ιήκα ηαεοζηένδζδξ ηαζ 1% βζα ηάεε επυιεκμ.
3. Ζ επακαθμνά ηδξ οδνμδυηδζδξ βίκεηαζ ιεηά ηδκ ελυθθδζδ ημο θμβανζαζιμφ, ηδκ
ηαηααμθή ηςκ πνμζαολήζεςκ ηαζ ημο πμζμφ επακαζφκδεζδξ ηδξ πανμπήξ, πμο
μνίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Γ.Δ.Τ.Α Υμνηζάηδ. Σμ πμζυ
επακαζφκδεζδξ ηδξ πανμπήξ ιπμνεί κα πνεςεεί ζημκ οπμηείιεκμ ηδξ δζαημπήξ
ηαηακαθςηή, έζης ηαζ ακ βζα θυβμοξ ηεπκζημφξ δεκ ηαηέζηδ δοκαηή δ δζαημπή ηδξ
οδνμδυηδζδξ θυβς πνέμοξ.
4. Μεηά ηδκ δζαημπή θυβς πνέμοξ ηαζ βζα υζμ πνυκμ παναιέκεζ δ δζαημπή αοηή, δεκ
εηδίδεηαζ θμβανζαζιυξ ηαηακάθςζδξ κενμφ. Με απυθαζδ ημο Γζεοεοκηή, ιεηά απυ
πενίμδμ δζαημπήξ ιεβαθφηενδ απυ έλδ ιήκεξ, δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ιπμνεί κα
πνμαεί ζε αθαίνεζδ ηδξ πανμπήξ ηαζ δζαβναθή ημο οδνμθήπηδ απυ ημοξ
ηαηαθυβμοξ ηςκ ηαηακαθςηχκ.
5. ημκ ηαηακαθςηή πμο πανααζάγεζ ηδκ ηθεζζιέκδ πανμπή, επζαάθθεηαζ πνυζηζιμ, ημ
φρμξ ημο μπμίμο ηαεμνίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ Σμ ίδζμ πνυζηζιμ επζαάθθεηαζ ζ' εηείκμ πμο ηαηά ηδ δζάνηεζα
δζαημπήξ ηδξ οδνμδυηδζδξ ημο θυβς πνέμοξ οδνμδμηείηαζ απυ άθθμ οδνμθήπηδ,
ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζημκ ηεθεοηαίμ, απυ ημκ οδνμιεηνδηή ημο μπμίμο έβζκε δ
πανάκμιδ οδνμδυηδζδ. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ιπμνεί, επίζδξ κα πνμαεί ζηδ
δζαημπή ηδξ πανμπήξ κενμφ ζημκ ηεθεοηαίμ ηαηακαθςηή.
6. Ακ ιεηά ηδκ οδνμδυηδζδ δ έκδεζλδ ημο οδνμιεηνδηή δεκ πανμοζζάγεζ ηαηακάθςζδ,
μ θμβανζαζιυξ ημο οδνμθήπηδ εηδίδεηαζ βζα ηδκ εθάπζζηδ ακά ηεηνάιδκμ
ηαηακάθςζδ κενμφ (πάβζμ). Με ηδκ εθάπζζηδ ηαηακάθςζδ εηδίδεηαζ μ θμβανζαζιυξ
βζα ημ πνμκζηυ δζάζηδια πμο ιεζμθααεί απυ ηδκ θήρδ ηδξ ηεθεοηαίαξ έκδεζλδξ
ιέπνζ ηδκ διένα οπμαμθήξ ηδξ αίηδζδξ βζα δζαημπή ηδξ οδνμθδρίαξ, ακελάνηδηα ακ
ημ δζάζηδια αοηυ είκαζ ιζηνυηενμ ημο ηεηναιήκμο.
7. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ έπεζ ημ δζηαίςια κα εζζπνάηηεζ ιε ημοξ θμβανζαζιμφξ
ηαηακάθςζδξ κενμφ ηζξ ηάεε είδμοξ μθεζθέξ ημο ηαηακαθςηή, πμο ανκείηαζ
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αδζηαζμθυβδηα κα ελμθθήζεζ. Ζ πνέςζδ ηςκ μθεζθχκ ζημοξ θμβανζαζιμφξ βίκεηαζ
εθάπαλ ή ζε δυζεζξ ακάθμβα ιε ημ φρμξ ηδξ μθεζθήξ ηαζ ιεηά ηδκ πάνμδμ ηνζάκηα
(30) διενχκ απυ ηδκ απμζημθή ημο ζπεηζημφ ηζιμθμβίμο βζα ελυθθδζδ, ή ηδκ
επίδμζδ ηδξ ηεθεζίδζηδξ δζηαζηζηήξ απυθαζδξ. Ζ ιδ ελυθθδζδ ημο θμβανζαζιμφ
ηαηακάθςζδξ κενμφ έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηδκ δζαημπή ηδξ πανμπήξ ημο κενμφ ιέπνζ ηδκ
μθμζπενή ελυθθδζή ημο.
Άπθπο 18ο
Γιακοπή – Αθαίπεζη παποσών
1. Ζ οδνμδυηδζδ εκυξ αηζκήημο δζαηυπηεηαζ:
α) Ύζηενα απυ έββναθδ αίηδζδ ημο ηαηακαθςηή. Ζ δζαημπή δεκ είκαζ δοκαηή πνζκ
ηδκ πθήνδ ελυθθδζδ ηοπυκ μθεζθχκ ημο ηαηακαθςηή πνμξ ηδκ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ.
Ζ επακαζφκδεζδ βίκεηαζ φζηενα απυ έββναθδ αίηδζδ ημο ηαηακαθςηή ηαζ ηδκ
ηαηααμθή ηδξ ακάθμβδξ εββφδζδξ.
α) Απυ ηδκ Τπδνεζία ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ημκ Κακμκζζιυ. Ζ
επακαζφκδεζδ βίκεηαζ εθυζμκ ανεεί μ θυβμξ πμο μδήβδζε ζηδ δζαημπή ηαζ
ηαηααθδεεί ημ πμζυ ηδξ επακαζφκδεζδξ.
2. Αθαίνεζδ ηδξ πανμπήξ βίκεηαζ φζηενα απυ αίηδζδ ημο ηαηακαθςηή, ιε ηδκ
ζφιθςκδ βκχιδ ημο ζδζμηηήηδ. Καηά ηδκ αθαίνεζδ απμιαηνφκεηαζ ημ οδνυιεηνμ
ηαζ παναιέκεζ υθδ δ δζάηαλδ ζηδκ δζάεεζδ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ, δ μπμία ιπμνεί
κα ηδκ πνδζζιμπμζήζεζ βζα κα οδνμδμηήζεζ άθθμκ πεθάηδ ή βζα κα ημπμεεηήζεζ
ζοζηεοέξ εθέβπμο ημο δζηηφμο.
3. Γζα ηαηεδάθζζδ ηδξ μζημδμιήξ ηαζ ακέβενζδ κέαξ, μ εκδζαθενυιεκμξ βζα ηδκ
ακέβενζδ ηηίζιαημξ, ιε ζπεηζηή αίηδζή ημο ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο
πανυκημξ ηακμκζζιμφ, μθείθεζ κα γδηήζεζ κέα ζφκδεζδ οδνμδυηδζδξ.
4. Αθαίνεζδ πανμπχκ βίκεηαζ ηέθμξ ζε πενζπηχζεζξ ζμαανχκ πανααάζεςκ ημο
πανυκημξ Κακμκζζιμφ ηαζ ιε απυθαζδ ηδξ ανιυδζαξ Δπζηνμπήξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
Υμνηζάηδ.
Άπθπο 19ο
Δνζηάζειρ – Μειώζειρ λογαπιαζμών.
Σμ Γ.. ηδξ ΓΔΤΑ απμθαζίγεζ βεκζηά , ζφιθςκα ιε εζζήβδζδ ηδξ Σ.Τ. ηδξ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ηαζ ακάθμβα ιε ηα οδαηζηά απμεέιαηα ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ,
βζα ηδκ πμθζηζηή ιείςζδξ θμβανζαζιχκ ηαηακαθςηχκ πμο πανμοζζάγμοκ άπαλ
αδζηαζμθυβδηδ αφλδζδ ηαηακάθςζδξ ηαζ εββνάθςξ γδημφκ ιείςζδ θμβανζαζιμφ.
Ζ θμβζηή ιείςζδξ ημο θμβανζαζιμφ πνέπεζ κα είκαζ πμζμζηζαία ηαζ ζε
ακαθμβία ιε ηζξ ακηίζημζπεξ πνμδβμφιεκεξ ηαηακαθχζεζξ.
Ο δζεοεοκηήξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ ζςζηή εθανιμβή ηδξ
παναπάκς απμθάζεςξ.
2.
Ο ηαηακαθςηήξ βζα ηάεε αιθζζαήηδζδ ηδξ πνέςζδξ ημο, απεοεφκεηαζ ζημ
Σιήια ηαηακαθςηχκ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ηαζ εηεέηεζ ηζξ απυρεζξ ημο. Σμ Σιήια
Καηακαθςηχκ δζεκενβεί αοημρία ηαζ εάκ δζαπζζηχζεζ υηζ πνάβιαηζ οπάνπεζ
πνμθακήξ θυβμξ πμο δζηαζμθμβεί ιείςζδ ηδξ πνέςζδξ εζζδβείηαζ ζημκ Γζεοεοκηή ηδξ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ, μ μπμίμξ δζεκενβεί ηδκ ιείςζδ. Χξ πνμθακείξ θυβμζ πμο
δζηαζμθμβμφκ ιεζχζεζξ εεςνμφκηαζ ηονίςξ πενζπηχζεζξ αθακμφξ δζαννμήξ,
εθαηηςιαηζηήξ θεζημονβίαξ ιεηνδηή, θακεαζιέκδξ θήρδξ ηδξ έκδεζλδξ ηαζ
θακεαζιέκδξ πνέςζδξ ηαηά ηδκ αεααίςζδ ηςκ ηεθχκ. Ο Γζεοεοκηήξ ιπμνεί ζε
1.
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εζδζηέξ πενζπηχζεζξ κα παναπέιρεζ ημ εέια ζηδκ Δπζηνμπή Ύδνεοζδξ ηαζ
Απμπέηεοζδξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ.
Ακ απυ ημ ηιήια ηαηακαθςηχκ δεκ δζαπζζηςεεί πνμθακήξ θυβμξ πμο κα
δζηαζμθμβεί ηδκ ιείςζδ ηαζ μ ηαηακαθςηήξ δεκ απμδέπεηαζ ημ απμηέθεζια ημο
εθέβπμο ή δεκ είκαζ ζηακμπμζδιέκμξ απυ ημ πμζμζηυ ιείςζδξ πμο ζφιθςκα ιε ηδκ
απυθ. ημο Γ.. έηακε μ Γζεοεοκηήξ, δζηαζμφηαζ κα οπμαάθεζ έκζηαζδ, δ μπμία
ελεηάγεηαζ απυ ηδκ Δπζηνμπή Ύδνεοζδξ ηαζ Απμπέηεοζδξ ή ημ Γζμζηδηζηυ
οιαμφθζμ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ.
Οζ ηαηακαθςηέξ ιπμνμφκ κα οπμαάθμοκ έκζηαζδ ιυκμ βζα ημκ ηεθεοηαίμ
θμβανζαζιυ ηαηακάθςζδξ κενμφ. Γζα ημκ ίδζμ θμβανζαζιυ δεκ ιπμνεί κα οπμαθδεεί
κέα έκζηαζδ.
Ο ηαηακαθςηήξ πμο οπμαάθθεζ έκζηαζδ δ μπμία απμννίπηεηαζ δεκ επζαανφκεηαζ
ιε ηοπυκ πνμζαολήζεζξ πανά ιυκμ ιεηά ηδκ θήλδ ηδξ κέαξ πνμεεζιίαξ, πμο ηίεεηαζ
βζα ηδκ ελυθθδζδ ημο θμβανζαζιμφ ημο.
ε ελαζνεηζηέξ ηαζ ζδζάγμοζεξ πενζπηχζεζξ, ιε απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ
οιαμοθίμο ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ιπμνεί κα πνμαθεθεεί δ ηαηααμθή πμζμφ ή
πμζμζημφ ημο αιθζζαδημφιεκμο θμβανζαζιμφ, πμο εα πνέπεζ κα ηαηααάθθεζ μ
εκζζηάιεκμξ άιεζα.
ε πενίπηςζδ ζοκζδζμηηδζίαξ, μζ ζοκζδζμηηήηεξ μνίγμοκ ιε βναπηή δήθςζδ ημοξ
πνμξ ηδκ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ πμο οπμβνάθεηαζ απυ υθμοξ, ημζκυ εηπνυζςπυ ημοξ
βζα ηζξ ζπέζεζξ ημοξ ιε αοηή, εοεοκυιεκμζ υιςξ απυ ημζκμφ ηαζ εζξ μθυηθδνμκ μ
ηαεέκαξ.
Άπθπο 20ο
Ιδιοκηήηηρ

1. Ηδζμηηήηδξ ηαηά ηζξ δζαηάλεζξ ημο πανυκημξ Κακμκζζιμφ εεςνείηαζ εηείκμξ πμο
ηαηά ηδ ζοκαθθαβή ημο ιε ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δδθχκεζ υηζ είκαζ ηφνζμξ, ρζθυξ
ηφνζμξ ή επζηανπςηήξ ημο αηζκήημο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ εηείκμξ ζημ υκμια ημο
μπμίμο έπεζ εηδμεεί δ άδεζα μζημδμιήξ ηαζ οπμβνάθεζ ηδκ αίηδζδ βζα ζφκδεζδ ημο
αηζκήημο ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ ή ηδκ εηηέθεζδ μπμζαζδήπμηε ενβαζίαξ ζπεηζηά ιε
ηδκ πανμπή ημο ηαζ βεκζηά ηδκ οδνμδυηδζδ ημο αηζκήημο. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ
ηαηά ηδκ οπμαμθή ηδξ αίηδζδξ ελεηάγεζ ηίηθμοξ ζδζμηηδζίαξ ή μπμζμδήπμηε άθθμ
έββναθμ πμο κα απμδεζηκφεζ πνήζδ (π.π ιζζεςηήνζμ ζοιαυθαζμ) ηαζ δεκ ελεηάγεζ
ηοπυκ δζεηδζηήζεζξ πάκς ζημ αηίκδημ πμο πνυηεζηαζ κα οδνεοηεί, μφηε ή φδνεοζδ
αηζκήημο απμηεθεί ζημζπείμ απμδεζηηζηυ ζδζμηηδζίαξ οπέν ημο αζημφκημξ.
2. ε πενίπηςζδ αθθαβήξ ζδζμηηήηδ, μ κέμξ ζδζμηηήηδξ ημο οδνεουιεκμο αηζκήημο
οπμπνεμφηαζ κα δδθχζεζ ζηδκ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ηδκ αθθαβή ηδξ ζδζμηηδζίαξ,
πνμζημιίγμκηαξ ημ ζπεηζηυ ζοιαυθαζμ ή οπεφεοκδ δήθςζδ. Ο κέμξ ζδζμηηήηδξ
μθείθεζ κα εκδιενςεεί πνζκ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ αβμνάξ αηζκήημο βζα ηα πζεακά
πνέδ πμο έπεζ αοηυ ζε θμβανζαζιμφξ φδνεοζδξ ηαζ κα παναθάαεζ ημ αηίκδημ, αθμφ
ελμθθδεμφκ μζ μθεζθέξ αοηέξ. ε πενίπηςζδ παναθααήξ ημο αηζκήημο πςνίξ
πνμδβμφιεκδ εηηαεάνζζδ πνεχκ φδνεοζδξ ή απμπέηεοζδξ μ κέμξ ζδζμηηήηδξ
εοεφκεηαζ ηαζ βζα ηα πνμ ηδξ ιεηααίααζδξ πνέδ ηαζ δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ιπμνεί κα
δζεηδζηήζεζ απυ αοηυκ ιε μπμζμδήπμηε κυιζιμ ηνυπμ ηδκ ηαηααμθή ηςκ πνεχκ.
3. Ο δδθςεείξ ςξ ζδζμηηήηδξ ημο οδνεουιεκμο αηζκήημο δεκ ιπμνεί κα ακηζηάλεζ ζηδκ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ εθαηηχιαηα ηδξ ηονζυηδηαξ ή απχθεζα ηδξ πανμπήξ. Ζ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δεκ έπεζ ηδκ οπμπνέςζδ ακεφνεζδξ παθζχκ πανμπχκ ζημ
πεγμδνυιζμ, υηακ βζ’ αοηέξ δεκ εηδίδεηαζ θμβανζαζιυξ βζα πνμκζηυ δζάζηδια
ιεβαθφηενμ ηςκ ηνζχκ (3) εηχκ. Ζ εοεφκδ ηαζ ηα έλμδα εκημπζζιμφ ηδξ πανμπήξ
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οδνμδυηδζδξ ζε πενίπηςζδ πμο έπεζ παεεί, αανφκμοκ ημκ εκδζαθενυιεκμ
ζδζμηηήηδ.
4. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δζηαζμφηαζ κα ανκδεεί ηδκ φδνεοζδ αηζκήημο υηακ οπάνπμοκ
ακελυθθδημζ θμβανζαζιμί απυ ηδκ οδνμδυηδζδ ημο, ιέπνζξ υημο κα ελμθθδεμφκ
ιαγί ιε ηζξ ηοπυκ πνμζαολήζεζξ ημοξ, έζης ηαζ εάκ μ οδνεουιεκμξ ζημ αηίκδημ
αοηυ ήηακ άθθμ πνυζςπμ, δζαθμνεηζηυ απυ ημκ αζημφκηα.
5. Ο ζδζμηηήηδξ ημο αηζκήημο, ηαείζηαηαζ ζοκοπεφεοκμξ απέκακηζ ζηδ Γ.Δ.Τ.Α.
Υμνηζάηδ ηαζ ζοκμθεζθέηδξ εζξ μθυηθδνμκ ιε ημκ ηαηακαθςηή πμο πνδζζιμπμζεί ημ
αηίκδηυ ημο ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ, βζα ηζξ ηάεε είδμοξ μθεζθέξ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε
ηδκ οδνμδυηδζδ αοημφ ηαζ ςξ εη ημφημο μθείθεζ κα θαιαάκεζ ηα απαναίηδηα ιέηνα,
χζηε ηαηά ηδκ απυδμζδ ημο αηζκήημο ημο κα ιδκ εβηαηαθείπμκηαζ πνέδ πνμξ ηδ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ έπεζ ημ δζηαίςια κα εζζπνάηηεζ ηζξ
ακςηένς μθεζθέξ απυ ημκ ζδζμηηήηδ ημο αηζκήημο ηαζ δ δοκαηυηδηα ηδξ κα
ιεηαθένεζ ηδκ απαίηδζή ηδξ ζημ θμβανζαζιυ ηαηακάθςζδξ κενμφ ηδξ κέαξ
δζεφεοκζδξ ημο ηαηακαθςηή, δεκ απαθθάζζεζ ημκ ζδζμηηήηδ απυ ηζξ ζπεηζηέξ
οπμπνεχζεζξ ημο, μφηε ημο πανέπεζ ημ δζηαίςια κα ανκδεεί ηδκ πθδνςιή ιε ημκ
ζζπονζζιυ υηζ δ δζηή ημο οπμπνέςζδ έπεηαζ αοηήξ ημο ηαηακαθςηή. Σμ δζηαίςια
επζθμβήξ ακήηεζ απμηθεζζηζηά ζηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ.
6. Οζ ζδζμηηήηεξ ηαζ εηείκμζ πμο πνδζζιμπμζμφκ ημ αηίκδημ οπμπνεμφκηαζ κα
επζηνέπμοκ ηδκ είζμδμ ηςκ οπαθθήθςκ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ζ΄αοηυ πνμξ έθεβπμ
ή θήρδ ζημζπείςκ πμο αθμνμφκ ηδκ οδναοθζηή ημοξ εβηαηάζηαζδ. ε πενίπηςζδ
άνκδζδξ ημοξ, δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δζηαζμφηαζ κα δζαηυρεζ ηδκ οδνμδυηδζδ ημο
αηζκήημο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Άπθπο 21ο
Ζ θήρδ ηςκ εκδείλεςκ ηςκ οδνμιέηνςκ βίκεηαζ απυ ημοξ ανιυδζμοξ ηεπκζημφξ
οπαθθήθμοξ ηδξ Δπζπείνδζδξ ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα (πενζυδμοξ
ηαηακάθςζδξ) δ δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ Γ.., ή έηηαηηα υηακ
ηνζεεί ακαβηαίμ. Δπίζδξ δ θήρδ ηςκ εκδείλεςκ ημο οδνμιέηνμο είκαζ δοκαηυκ κα
βίκεζ ιεηά απυ έββναθδ ή πνμθμνζηή αίηδζδ ημο ηαηακαθςηή.
2. Οζ ακαθενυιεκεξ ζημκ ιεηνδηή εκδείλεζξ απμηεθμφκ απυδεζλδ ηδξ ηαηακάθςζδξ
πμο πναβιαημπμζήεδηε. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δεκ απμδέπεηαζ αιθζζαδηήζεζξ πμο
οπμαάθθμκηαζ εηηυξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ημο άνενμο 19 ημο πανυκημξ ηακμκζζιμφ.
3. Ο ηαηακαθςηήξ έπεζ ημ δζηαίςια κα γδηήζεζ ενβαζηδνζαηυ έθεβπμ ηαθήξ
θεζημονβίαξ ημο οδνμιέηνμο ημο. Γζα κα πναβιαημπμζδεεί μ έθεβπμξ αοηυξ μ
ηαηακαθςηήξ πνέπεζ κα πνμηαηααάθεζ ηδκ δαπάκδ εθέβπμο πμο μνίγεηαζ ιε απυθαζδ
ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ. Ο έθεβπμξ ημο οδνμιέηνμο
βίκεηαζ ζε πζζημπμζδιέκμ ζοκενβαγυιεκμ δμηζιαζηήνζμ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ηαζ
ζοκηάζζεηαζ πνςηυημθθμ εθέβπμο οδνμιέηνμο ημ μπμίμ οπμβνάθεηαζ απυ αοηυκ ηαζ
ημκ ηεπκίηδ πμο δζεκήνβδζε ημκ έθεβπμ. Σμ πνςηυημθθμ είκαζ έβηονμ ηαζ πςνίξ ηδκ
οπμβναθή ημο ηαηακαθςηή. ηδκ πενίπηςζδ πμο ανεεεί απυηθζζδ ηςκ ιεηνήζεςκ
ημο οδνμιέηνμο εζξ αάνμξ ημο ηαηακαθςηή ζε πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ημο 3%
δζεκενβείηαζ ακάθμβδ ιείςζδ ζημκ ηεθεοηαίμ θμβανζαζιυ ηαηακάθςζδξ κενμφ
1.
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ηαεχξ ηαζ επζζηνμθή ηδξ δαπάκδξ εθέβπμο πμο πνμηαηααθήεδηε, ζημκ επυιεκμ
θμβανζαζιυ, ηαζ ακηζηαείζηαηαζ ημ οδνυιεηνμ. Σμ οδνυιεηνμ ακηζηαείζηαηαζ
επίζδξ ακ ανεεεί κα ηαηαβνάθεζ ιε απυηθζζδ πένακ ημο 3% εζξ αάνμξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
Υμνηζάηδ.
Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δεκ έπεζ ηαιία εοεφκδ ακ δ ηαηακάθςζδ ή ιένμξ αοηήξ
μθείθεηαζ ζε δζαννμή, απυ αθάαδ ή άθθδ αζηία, ηςκ εζςηενζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ημο
οδνεουιεκμο αηζκήημο ηαζ μ ηαηακαθςηήξ οπμπνεμφηαζ ζηδκ ηαηααμθή ηδξ αλίαξ
ημο κενμφ πμο ηαηαβνάθδηε απυ ημκ οδνμιεηνδηή. Σμ πνμζςπζηυ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
Υμνηζάηδ υηακ δζαπζζηχκεζ δζαννμή ζε εζςηενζηή οδναοθζηή εβηαηάζηαζδ ιπμνεί
κα δζαηυπηεζ αιέζςξ ηδκ οδνμδυηδζδ ημο αηζκήημο, πςνίξ κα πνμεζδμπμζήζεζ ημκ
ηαηακαθςηή, ακ αοηυξ απμοζζάγεζ ηδ ζηζβιή ηδξ δζαπίζηςζδξ ηαζ ηδξ δζαημπήξ. Ο
ανιυδζμξ οπάθθδθμξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ αθήκεζ εκδιενςηζηυ ζδιείςια ζηδ
δζεφεοκζή ημο ηαηακαθςηή βζα ηδ δζαημπή ή ηδκ απχθεζα.
Ακ δζαπζζηςεεί υηζ μ οδνμιεηνδηήξ έπαρε κα θεζημονβεί ή θεζημονβεί
εθαηηςιαηζηά (ζηάζζιμ οδνυιεηνμ), μ ηαηακαθςηήξ πνεχκεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ
δζαηάλεζξ ημο άνενμο 6 παν.6 ημο πανυκημξ ηακμκζζιμφ ηαζ ακηζηαείζηαηαζ ημ
οδνυιεηνμ.
ημκ ζδζμηηήηδ ημο αηζκήημο ακήηεζ ημ ζφκμθμ ηδξ οδνεοηζηήξ δζάηαλδξ πμο
ανπίγεζ απυ ημκ αβςβυ δζακμιήξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ηαζ ηαηαθήβεζ ζηδκ
εζςηενζηή ημο εβηαηάζηαζδ ηαζ δ μπμία ηαηαζηεοάγεηαζ βζα θμβανζαζιυ ημο ηαζ ιε
δαπάκεξ ημο. Σμ ηιήια ηδξ δζάηαλδξ απυ ημ (ναηυν ιεηά ημ οδνυιεηνμ) ηαζ πνμξ ηδκ
εζςηενζηή εβηαηάζηαζδ ζοκηδνείηαζ ηαζ επζζηεοάγεηαζ ιε θνμκηίδα ηαζ δαπάκεξ
ημο ζδζμηηήηδ, ημ δε ηιήια ηδξ δζάηαλδξ απυ ημκ αβςβυ δζακμιήξ ιέπνζ ηαζ ημ
(ναηυν ιεηά ημ οδνυιεηνμ) ζοκηδνείηαζ ηαζ επζζηεοάγεηαζ ιε θνμκηίδα ηδξ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ. Δπίζδξ ζε ηαηακαθςηέξ υπμο ηα οδνυιεηνα ανίζημκηαζ ζε
εζςηενζηυ πχνμ ζε ηαηαηυνοθμ ζοθθέηηδ (Collecter), δ εοεφκδ ζοκηήνδζδξ ηαζ
επζζηεοήξ ηδξ εζςηενζηήξ δζάηαλδξ ηαζ ημ ηιήια ηδξ οδνεοηζηήξ δζάηαλδξ απυ ηδ
νοιμημιζηή βναιιή έςξ ημκ ηαηαηυνοθμ ζοθθέηηδ οδνμιέηνςκ, ζημ εζςηενζηυ ηδξ
μζημδμιήξ, ακήηεζ ζημκ ζδζμηηήηδ.
Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δεκ έπεζ ηαιία εοεφκδ βζα μπμζαδήπμηε γδιζά πμο ήεεθε
ηοπυκ πνμηθδεεί απυ δζαννμέξ ζημ πχνμ ημο οδνμιέηνμο ζημ πνμκζηυ δζάζηδια πμο
ημ οδνυιεηνμ παναιέκεζ ηαθοιιέκμ ιε πχιαηα, δ δε αλία ημο κενμφ πνεχκεηαζ υπςξ
ηαηαβνάθδηε πςνίξ κα οπάνπεζ δοκαηυηδηα παναηηδνζζιμφ ηδξ δζαννμήξ ςξ
αθακμφξ.
Ζ δαπάκδ βζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ιεηνδηή πμο πανμοζζάγεζ αθάαδ δεκ πνεχκεηαζ
ζημοξ οδνμθήπηεξ, αθθά απμηεθεί οπμπνέςζδ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ. Ακ υιςξ,
γδηδεεί απυ ημκ ηαηακαθςηή δ ακηζηαηάζηαζδ ημο οδνμιεηνδηή, μ μπμίμξ δεκ
πανμοζζάγεζ αθάαδ ή εθάηηςια, αθθά θυβς δοζπζζηίαξ αοημφ, ηυηε δ δαπάκδ
πνεχκεηαζ ζημκ ηαηακαθςηή ζφιθςκα ιε ημ πμζυ πμο ηαεμνίγεηαζ απυ ημ
Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ..
Άπθπο 22ο
Παπάνομερ ςδπεύζειρ – Απαγοπεύζειρ

1. Ζ ζφκδεζδ πανμπήξ, ζηδκ μπμία δεκ έπεζ αηυιδ ημπμεεηδεεί οδνμιεηνδηήξ ή έπεζ
αθαζνεεεί αοηυξ, ιε εκςηζηυ ζςθήκα, οδνυιεηνμ ή άθθμ ηνυπμ απυ ημκ οδνμθήπηδ
πςνίξ κα ηδνδεεί δ κυιζιδ δζαδζηαζία, απμηεθεί απυδεζλδ ηθμπήξ κενμφ ηαζ
ηζιςνείηαζ ιε ηδκ επζαμθή πνμζηίιμο πμο ηαεμνίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο Γ.. ηδξ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ ημο Πμζκζημφ Κχδζηα.
2. Κθμπή απμηεθεί επίζδξ ηαζ δ αοηυαμοθδ ζφκδεζδ ζδζςηζηήξ πανμπήξ ηαζ δ θήρδ
κενμφ απυ ηνμοκμφξ πονυζαεζδξ ηαζ πμηίζιαημξ δδιμηζηχκ ή δδιμζίςκ ηήπςκ βζα
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πνήζδ δζαθμνεηζηή απυ εηείκδ βζα ηδκ μπμία έπμοκ ημπμεεηδεεί ηαζ ηζιςνείηαζ
ζφιθςκα ιε ηα ακαθενυιεκα ζηδκ ακςηένς πανάβναθμ.
3. ε πενίπηςζδ ζηυπζιδξ πανέιααζδξ ζημκ ιεηνδηή ιε ζημπυ ηδκ ιείςζδ ηδξ
ηαηαβναθυιεκδξ πμζυηδηαξ κενμφ, δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δζαηυπηεζ ηδκ πανμπή πςνίξ
άθθδ πνμεζδμπμίδζδ ηαζ πςνίξ εοεφκδ βζα μπμζαδήπμηε γδιζά πμο εκδεπυιεκα
πνμηθδεεί. Γζα ηδκ ιεζςιέκδ ηαηακάθςζδ δ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ πνεχκεζ ζημκ
οδνμθήπηδ ηδκ πμζυηδηα κενμφ πμο ηαηακαθχεδηε ημ ακηίζημζπμ ηεηνάιδκμ ημο
πνμδβμφιεκμο έημοξ, πνμζαολδιέκμ ιε πμζμζηυ 50% ηαζ δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα
ηαηαθφβεζ ζηδκ Πμζκζηή Γζηαζμζφκδ ηαζ κα γδηήζεζ ηάεε αζηζηή απμγδιίςζδ.
4. Απαβμνεφεηαζ δ πμνήβδζδ κενμφ ζε άθθμ αηίκδημ πθδκ ημο οδνεουιεκμο, εηηυξ ηαζ
ακ ημφημ ηαη’ ελαίνεζδ έπεζ επζηναπεί βζα εζδζημφξ θυβμοξ απυ ηδκ Γ.Δ.Τ.Α.
Υμνηζάηδ.
5. Απαβμνεφεηαζ ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ πενζμπήξ ανιμδζυηδηαξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ
κα πνμιδεεφμκηαζ απυ ηνίημοξ ηαζ ιε ηνυπμ πμο δεκ έπεζ ηφπεζ ηδξ έβηνζζδξ ημο
ανιυδζμο ηιήιαημξ Τβείαξ, κενυ πνμξ ελοπδνέηδζδ ηςκ ακαβηχκ ημοξ.
6. Απαβμνεφεηαζ μπμζαδήπμηε επέιααζδ ημο οδνμθήπηδ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ (οδνυιεηνα, πανμπέξ θνεάηζα, αβςβμφξ η.θ.π.). Ζ επέιααζδ
ηζιςνείηαζ πμζκζηά, δ δε δαπάκδ βζα ηοπυκ αθάαδ αανφκεζ ημκ οδνμθήπηδ, ζημκ μπμίμ
πνεχκεηαζ δ απμηαηάζηαζή ηδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 7 ημο πανυκημξ άνενμο.
7. Δηείκμζ πμο πνμλεκμφκ ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ αθάαδ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ ηα
δίηηοα ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα απμγδιζχζμοκ ηδκ Δπζπείνδζδ,
βζα ηδκ επζζηεοή ηδξ θεμνάξ. Ζ επζζηεοή ηδξ θεμνάξ βίκεηαζ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ
απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ. Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ επζζηεοήξ ζοκηάζζεηαζ
επζιέηνδζδ ηαζ θμβανζαζιυξ ημο ηυζημοξ ηδξ, πμο οπμβνάθμκηαζ απυ ημοξ ανιυδζμοξ
οπαθθήθμοξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ηαζ απμζηέθθμκηαζ ζημκ οπυπνεμ ηδξ γδιζάξ βζα
ελυθθδζδ. Ακ μ οπυπνεμξ ανκδεεί κα ελμθθήζεζ ημκ παναπάκς θμβανζαζιυ,
ζοκηάζζεηαζ Πνςηυημθθμ Εδιζχκ απυ ημοξ ανιυδζμοξ ηεπκζημφξ οπαθθήθμοξ ηδξ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ, πμο εβηνίκεηαζ ιε απυθαζδ ημο Γζεοεοκηή ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
Υμνηζάηδ ηαζ επζδίδεηαζ κυιζια ζ' αοηυκ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 28 ημο Ν. 1069/80.
Μεηά ηδκ άπναηηδ πάνμδμ πνμεεζιίαξ δέηα πέκηε (15) διενχκ απυ ηδκ επίδμζδ, ή
ηδκ απυννζρδ ηδξ πνμαθεπυιεκδξ απυ ημ κυιμ ακαημπήξ ιε δζηαζηζηή απυθαζδ, δ
ζπεηζηή απαίηδζδ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ιπμνεί κα πνεχκεηαζ ζημ θμβανζαζιυ
ηαηακάθςζδξ κενμφ ημο οπυπνεμο. Ζ ιδ ελυθθδζδ ημο θμβανζαζιμφ επζθένεζ ηδ
δζαημπή ηδξ πανμπήξ ημο κενμφ.
Άπθπο 23ο
Γιαηάξειρ ςγιεινολογικήρ θύζηρ
1. Απαβμνεφεηαζ δ βεζηκίαζδ ηςκ ηάεε είδμοξ εβηαηαζηάζεςκ φδνεοζδξ ιε
ζοβηνμηήιαηα αυενςκ, απμννμθδηζηά ή ηαζ ζηεβακά, ιε ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ ή
ζςθδκχζεζξ ιεηαθμνάξ ηαοζίιςκ. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα
γδηά αεααζχζεζξ απυ ημ ανιυδζμ Σιήια Τβείαξ ηαζ ημοξ οδνμθήπηεξ ζπεηζηά ιε ηα
ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά οθζζηάιεκςκ αυενςκ. Οζ ζδζμηηήηεξ αοηχκ μθείθμοκ κα
επζηνέπμοκ ηαζ δζεοημθφκμοκ ημ πνμζςπζηυ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ κα επζαεααζχκεζ
επί ηυπμο ηα παναηηδνζζηζηά αοηά, πνμηεζιέκμο κα πνμπςνήζεζ ζηδκ οδνμδυηδζδ
αηζκήηςκ πμο δεκ απμπεηεφμκηαζ ζημ δίηηομ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ.
2. Απαβμνεφεηαζ δ δζέθεοζδ απμπεηεοηζηχκ αβςβχκ πάκς απυ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ
φδνεοζδξ, πςνίξ κα έπεζ θδθεεί πνυκμζα πνμζηαζίαξ ημοξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή δ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ εέηεζ εφθμβδ πνμεεζιία βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ αβςβχκ, ιεηά
ηδκ άπναηηδ πάνμδμ ηδξ μπμίαξ δζαηυπηεζ ηδκ πανμπή κενμφ. Ζ επακαζφκδεζδ ιε ημ

30

δίηηομ φδνεοζδξ βίκεηαζ ιεηά ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ απμπέηεοζδξ ηαζ ιε δαπάκεξ ημο
οδνμθήπηδ.
3. Απαβμνεφεηαζ δ οδνμδυηδζδ αηζκήημο ή δ ημπμεέηδζδ δεφηενδξ ηαζ πθέμκ
πανμπήξ, εάκ ημ αηίκδημ δεκ έπεζ ζοκδεεεί ιε ημ οθζζηάιεκμ δίηηομ απμπέηεοζδξ, πμο
δζένπεηαζ ιπνμζηά απυ αοηυ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο ηακμκζζιμφ απμπέηεοζδξ
ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ οβεζμκμιζηέξ δζαηάλεζξ.
4. ε πενίπηςζδ αθάαδξ ημο απμπεηεοηζημφ ζοζηήιαημξ δ μπμία δεκ απμηαείζηαηαζ
εκηυξ δφμ διενχκ απυ ηδκ εηδήθςζδ ηδξ, δζαηυπηεηαζ πςνίξ πνυζεεηεξ δζαηοπχζεζξ
δ οδνμδυηδζδ ημο ελοπδνεημφιεκμο απυ ημ απμπεηεοηζηυ ζφζηδια αηζκήημο. Ζ
δζαημπή ηδξ οδνμδυηδζδξ ιπμνεί κα έπεζ πνμζςνζκυ παναηηήνα ή ηαζ ιυκζιμ
ακάθμβα ιε ηδκ ζοιιυνθςζδ ή ιδ ηςκ οπεοεφκςκ ηδξ αθάαδξ. ε πενζπηχζεζξ
ιυκζιμο παναηηήνα δζαημπήξ απαζηείηαζ δ ηαηααμθή δζηαζχιαημξ επακαζφκδεζδξ ηαζ
αίηδζδ ηςκ οδνμθδπηχκ βζα κα απμηαηαζηαεεί δ ηακμκζηή οδνμδυηδζδ.
5. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ θένεζ εοεφκδ βζα ηδκ πμζυηδηα ηαζ βεκζηά ηδκ οβζεζκή πανμπή
κενμφ ζημ δίηηομ εοεφκδξ ηδξ ηαζ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ ελςηενζηήξ δζαηθάδςζδξ (αάκα
πεγμδνμιίμο) πνζκ ηα οδνυιεηνα.
6. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ιπμνεί κα ανκδεεί ή κα δζαηυρεζ ηδκ οδνμδυηδζδ θοζζημφ ή
κμιζημφ πνμζχπμο , υηακ οπάνπμοκ αάζζιεξ εκδείλεζξ ηζκδφκμο νφπακζδξ ή
ιυθοκζδξ ημο πυζζιμο κενμφ.
7. Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ απυ ημοξ ηαηακαθςηέξ μπμζμοδήπμηε είδμοξ ζςθήκςκ βζα
ηδκ ιεηαθμνά πυζζιμο κενμφ απυ ηδ ανφζδ ζε δζάθμνμοξ απμεδηεοηζημφξ πχνμοξ
ηαζ ακηίζηνμθα (αοηία , κηεπυγζηα , δελαιεκέξ ηθπ) βζα ηδκ απμθοβή ηοπυκ
ακαννυθδζδξ κενμφ ζε πενίπηςζδ δζαημπήξ οδνμδυηδζδξ. Γζα ημκ ίδζμ θυβμ
απαβμνεφεηαζ δ ιεηαθμνά κενμφ ιέζς μζςκδήπμηε ζςθδκχζεςκ απεοεείαξ απυ
ημζκυπνδζηεξ ανφζεξ ή πανμπέξ ή ηνμοκμφξ πονυζαεζδξ ή πμηίζιαημξ δδιμζίςκ
ηήπςκ .
8. Απαβμνεφεηαζ ηέθμξ δ έκςζδ εζςηενζηχκ οδναοθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ πμο
ηνμθμδμημφκηαζ απυ ημ δίηηομ δζακμιήξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ιε ηνμοκμφξ
πονυζαεζδξ ή ιε μπμζαδήπμηε άθθδ πδβή οδνμθδρίαξ, έζης ηζ ακ ιεζμθααμφκ
δζαηυπηεξ – ααθαίδεξ ακηεπζζηνμθήξ.
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(II)

ΚΑΝΟΝΙΜΟ
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
(Γ.Δ.Τ.Α) ΓΗΜΟΤ ΥΟΡΣΙΑΣΗ
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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ηηρ πεπιοσήρ απμοδιόηηηαρ Γημοηικήρ Δπισείπηζηρ Ύδπεςζηρ και
Αποσέηεςζηρ (Γ.Δ.Τ.Α.) Υοπηιάηη
Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού
ημπμί ημο πανυκημξ Κακμκζζιμφ είκαζ :




Ζ πνμζηαζία ημο θοζζημφ ηαζ δμιδιέκμο πενζαάθθμκημξ, ηδξ δδιυζζαξ
οβείαξ ηαζ ηδξ αζθάθεζαξ ηςκ πμθζηχκ ηαζ ενβαγυιεκςκ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
Ζ πνμζηαζία ημο δζηηφμο απμπέηεοζδξ θοιάηςκ ηαζ υιανζςκ βζα ηδκ ηαθή,
αζθαθή ηαζ μζημκμιζηή θεζημονβία ηαζ ζοκηήνδζδ ημο.
Ζ νφειζζδ ηςκ ζπέζεςκ Γ.Δ.Τ.Α. ηαζ πμθίηδ - πνήζηδ ηςκ οπδνεζζχκ ηδξ.

Ο Κακμκζζιυξ αοηυξ πενζθαιαάκεζ ημοξ υνμοξ ηδξ εκ βέκεζ θεζημονβίαξ ημο δζηηφμο
απμπέηεοζδξ ηςκ αηαεάνηςκ μζηζαηήξ πνήζδξ ηαζ ηςκ μιανζςκ κενχκ ηδξ πενζμπήξ
ανιμδζυηδηαξ ηδξ Γδιμηζηήξ Δπζπείνδζδξ Ύδνεοζδξ ηαζ Απμπέηεοζδξ (Γ.Δ.Τ.Α.)
Υμνηζάηδ.
Οζ επζπθέμκ πνμτπμεέζεζξ ηαζ υνμζ δζάεεζδξ ζημ δίηηομ απμπέηεοζδξ απμαθήηςκ
άθθςκ πνήζεςκ πθδκ μζηζαηχκ ηαεμνίγμκηαζ ζημκ "Δζδζηυ Κακμκζζιυ θεζημονβίαξ
ημο δζηηφμο απμπέηεοζδξ" πμο πενζθαιαάκεηαζ ζημ πανάνηδια ημο πανυκημξ
ηακμκζζιμφ ηαζ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια αοημφ ηαζ πνμαθέπεηαζ ζηζξ παν. 1,2
ημο άνενμο 23 ημο Ν. 1069/80 υπςξ ακηζηαηαζηάεδηε ηαζ ζζπφεζ ιε ημ άνενμ 6 παν.
10 ημο Ν. 2307/95
Οζ δζαηάλεζξ ημο πανυκημξ Κακμκζζιμφ είκαζ οπμπνεςηζηέξ ηαζ αθμνμφκ υθμοξ
υζμοξ πνδζζιμπμζμφκ (ή έπμοκ οπμπνέςζδ κα πνδζζιμπμζήζμοκ) ημ δίηηομ
απμπέηεοζδξ υιανζςκ ηαζ θοιάηςκ. Αθμνά επίζδξ υθα ηα επζιένμοξ ζημζπεία ημο
δζηηφμο (ελςηενζηέξ δζαηθαδχζεζξ, θνεάηζα, αβςβμφξ ηθπ).
Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
ύζηημα Αποσέηεςζηρ
Χξ ζφζηδια απμπέηεοζδξ ηδξ πυθεςξ έπεζ επζθεβεί ηαζ δζαιμνθχκεηαζ
ζηαδζαηά ημ πςνζζηζηυ ζφζηδια, ζφιθςκα πάκημηε ιε ηζξ οπάνπμοζεξ εβηεηνζιέκεξ
ιεθέηεξ. Έςξ ηδκ μθμηθήνςζδ ημο, ημ πςνζζηζηυ ζφζηδια (μιανίςκ αηαεάνηςκ)
ζοκδοάγεηαζ ιε ημ πνμτπάνπμκ πακημννμσηυ ζφζηδια.
Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
Βαζικέρ έννοιερ
"Λφιαηα" ηαθμφκηαζ βεκζηά ηα πάζδξ θφζεςξ «οβνά» πνμενπυιεκα απυ
ακενςπμβεκείξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ απμννίπημκηαζ ςξ ιδ δοκάιεκα κα
πνδζζιμπμζδεμφκ απυ ηζξ οθζζηάιεκεξ εβηαηαζηάζεζξ. Σα θφιαηα ιπμνεί κα
πενζέπμοκ έκα πμζμζηυ αδζάθοηςκ ζηενεχκ.
"Οζηζαηά θφιαηα" ηαθμφκηαζ εζδζηυηενα ηα οβνά απυαθδηα ηα πνμενπυιεκα απυ
ημοξ πχνμοξ ελοπδνέηδζδξ ηαημζηζχκ ή ημο πνμζςπζημφ Ηδνοιάηςκ ή άθθςκ
Δπζπεζνήζεςκ (ιαβεζνεία, πθοκηήνζα, θμοηνά, απμπςνδηήνζα, η.θ.π).
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"Βζμιδπακζηά απυαθδηα" ηαθμφκηαζ ηα πάζδξ θφζεςξ οβνά απυαθδηα ηα
πνμενπυιεκα εη ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ πάζδξ θφζεςξ, εηηυξ ηςκ μζηζαηχκ,
εβηαηαζηάζεςκ (ελαζνμφκηαζ ηα απυαθδηα ηςκ πχνςκ ελοπδνέηδζδξ ημο
πνμζςπζημφ).
«Όιανζα κενά» εεςνμφκηαζ ηα κενά ηδξ ανμπήξ, ηα κενά πμο πνμένπμκηαζ απυ ημ
θζχζζιμ ηςκ πζμκζχκ, ηα κενά απυ ηζξ ζηέβεξ, ημοξ ηήπμοξ, ημ πθφζζιμ ηςκ δνυιςκ
ηαζ πθαηεζχκ ηαζ ηα αβνμηζηά απυαθδηα πμο πνμένπμκηαζ απυ ημοξ αβνμφξ ηαηά ηζξ
ανμπμπηχζεζξ.
Σμ δίηηομ απμπέηεοζδξ απμηεθμφκ μζ αβςβμί αηαεάνηςκ ηαζ μιανίςκ κενχκ ή μζ
πακημννμσημί αβςβμί, ηα ακηθζμζηάζζα, μζ ηαηαεθζπηζημί αβςβμί, ηα δζεοεεηδιέκα
(ακμζηηά ή ηαθοιιέκα) ή ιδ νέιαηα ηαζ βεκζηά ηάεε ένβμ, πμο έπεζ ζημπυ ηδ
ζοθθμβή ηαζ ιεηαθμνά ηςκ αηαεάνηςκ ηαζ μιανίςκ κενχκ ιέπνζ ημοξ ηεθζημφξ
απμδέηηεξ.
ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ ιπμνεί κα εκηάζζμκηαζ ηαζ αβςβμί πμο ηαηαζηεοάζεδηακ ή
εα ηαηαζηεοαζεμφκ απυ ηνίημοξ, εθ’ υζμκ αοημί ανίζημκηαζ εηηυξ ηςκ ζδζμηηδζζχκ,
ή ηαζ εκηυξ ηςκ ζδζμηηδζζχκ αηυιδ, εθ’ υζμκ αοηυ ηνζεεί ζηυπζιμ απ’ ηδκ Γ.Δ.Τ.Α.
ημοξ αβςβμφξ αοημφξ δ Γ.Δ.Τ.Α. έπεζ οπμπνεχζεζξ ηαζ δζηαζχιαηα υιμζα ιε εηείκα
πνμξ ημ οπυθμζπμ δίηηομ.
Υςνζζηζηυ ζφζηδια : Δίκαζ ημ ζφζηδια, πμο απμηεθείηαζ απυ δφμ λεπςνζζηά δίηηοα
οπμκυιςκ, δδθαδή ημ δίηηομ αηαεάνηςκ πμο ιεηαθένεζ ηα θφιαηα ηαζ ηα απυαθδηα
ηαζ ημ δίηηομ μιανίςκ πμο ιεηαθένεζ ηα υιανζα κενά.
Πακημννμσηυ ζφζηδια, είκαζ ημ ζφζηδια ζοθθμβήξ ηαζ πανμπέηεοζδξ ηςκ θοιάηςκ
ηαζ μιανίςκ κενχκ ιε ημζκυ αβςβυ.
Νυιζιδ ζφκδεζδ αηζκήημο είκαζ δ ζφκδεζδ ιέζς αβςβμφ ηαζ θνεαηίμο ηαεανζζιμφ
ιε ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ, πμο έπεζ βίκεζ ιεηά απυ έβηνζζδ ηδξ ανιυδζαξ οπδνεζίαξ
ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ή ημο Γήιμο Υμνηζάηδ ζημ πανεθευκ.
Πανάκμιδ ζφκδεζδ αηζκήημο είκαζ ή ζφκδεζδ ζε δίηηομ απμπέηεοζδξ, πμο έπεζ βίκεζ
πςνίξ ηδκ έβηνζζδ ηδξ ανιυδζαξ οπδνεζίαξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ή ημο Γήιμο
Υμνηζάηδ ζημ πανεθευκ.
Σέθμξ ζφκδεζδξ ιεηά ημο δζηηφμο απμπέηεοζδξ (εδαθ. β παν. Η ημο άνενμο 10 ημο Ν.
1069/80). Πνυηεζηαζ βζα ημ πνδιαηζηυ πμζυ πμο πνεχκεζ δ Γ.Δ.Τ.Α. ζε ηάεε
αηίκδημ βζα ζφκδεζδ ημο ιε ημ δίηηομ. Ο ηνυπμξ οπμθμβζζιμφ ημο "ηέθμοξ
ζφκδεζδξ" ηαεμνίγεηαζ ζημ άνενμ 11.
Γαπάκδ δζαηθάδςζδξ ηαζ ζφκδεζδξ πνμξ ημκ αβςβυ απμπέηεοζδξ (εδάθ. δ παν. 1
ημο άνενμο 10 Ν.1069/80). Πνυηεζηαζ βζα ηδ Γαπάκδ ηαηαζηεοήξ ηδξ ελςηενζηήξ
πανμπήξ απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ. Δίκαζ ημ πνδιαηζηυ πμζυ πμο ακηζζημζπεί ζημ
ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ηδξ πανμπήξ. Ζ δαπάκδ πνεχκεηαζ απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. ζε ηάεε
αηίκδημ υηακ ζοκδέεηαζ ιε ημ δίηηομ. Ζ δαπάκδ αοηή οπμθμβίγεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ
δζαηάλεζξ ημο άνενμο 15 ημο Ν. 1069/80 ηαζ δ αλία ηδξ ηαεμνίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο
Γ.. ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. κυιζια εβηεηνζιέκδ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο
Τπόσπεα για ζύνδεζη ακίνηηα – Τποσπεώζειρ ιδιοκηηηών
1. Ο ζδζμηηήηδξ, ζοκζδζμηηήηδξ, ή ζοκμιέαξ αηζκήημο πμο ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή
ανιμδζυηδημξ ηδξ επζπείνδζδξ, μ μπμίμξ έθααε άδεζα ηαηαζηεοήξ μζημδμιήξ ςξ ηαζ
ηάεε κυιζιμξ εηπνυζςπμξ, ηαθμφιεκμξ απυ ηδκ Δπζπείνδζδ οπμπνεμφηαζ υπςξ εκυξ
ηαεμνζζιέκδξ πνμεεζιίαξ (υπζ ιζηνυηενδ ημο εκυξ ιήκα) δδθχζεζ εββνάθςξ ημκ
ηνυπμ απμπέηεοζδξ ημο αηζκήημο ημο.
Γζα ηδκ δήθςζδ ή ιδ δήθςζδ ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ δζεοηυθοκζδ ημο εθέβπμο έπμοκ
εθανιμβή μζ δζαηάλεζξ ημο άνενμ 29 Ν.1069/80.
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2. Κάεε αηίκδημ είηε πνυηεζηαζ βζα μζημδμιή είηε βζα άθθδ εβηαηάζηαζδ ζοκδέεηαζ
οπμπνεςηζηά ιε ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ ζημκ ακηίζημζπμ δνυιμ ημο ζπεδίμο πυθεςξ
ή εκηυξ μζηζζιμφ.
3. Οζ ηφνζμζ ηςκ αηζκήηςκ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα δζαπςνίγμοκ ημ δίηηομ
απμπέηεοζδξ ηςκ εζςηενζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηςκ αηζκήηςκ ημοξ ηαζ κα
απμπεηεφμοκ πςνζζηά ηα αηάεανηα ηαζ πςνζζηά ηα υιανζα.
Σα ανυπζκα κενά απαβμνεφμκηαζ αοζηδνχξ κα απμπεηεφμκηαζ ζημ δίηηομ
αηαεάνηςκ.
Όπμο μζ ηοπυκ πανμπέξ αηαεάνηςκ ηςκ ζδζμηηδζζχκ πανμπεηεφμοκ ηαζ ανυπζκα
κενά, μζ ζδζμηηήηεξ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα ηα δζαπςνίζμοκ ηαζ κα απμπεηεφμοκ ηα
ανυπζκα ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ ζημ νείενμ ηδξ μδμφ ηαζ εθυζμκ ημφημ δεκ είκαζ
ηεπκζηχξ δοκαηυκ, μ ηνυπμξ απμπεηεφζεχξ ηςκ εα απμθαζίγεηαζ ηαηά πενίπηςζδ
απυ ηδκ Σ.Τ. ηδξ ΓΔΤΑ, ηαηυπζκ ζπεηζηήξ αζηήζεςξ ημο εκδζαθενμιέκμο.
ε πενίπηςζδ άνκδζδξ ημο ζδζμηηήηδ κα εηηεθέζεζ ηζξ απαναίηδηεξ ενβαζίεξ βζα ημκ
δζαπςνζζιυ ηςκ ανυπζκςκ κενχκ, δ Γ.Δ.Τ.Α. έπεζ ημ δζηαίςια κα δζαηυρεζ ηδκ
πανμπή κενμφ.
4.
Ζ απμπέηεοζδ ηςκ μιανίςκ κενχκ ζημοξ αβςβμφξ μιανίςκ ή ζημοξ
πακημννμσημφξ, δεκ είκαζ οπμπνεςηζηή, εηηυξ απυ εζδζηέξ πενζπηχζεζξ υπςξ υηακ
θζικάγμοκ υιανζα κενά ζε αηάθοπημοξ πχνμοξ ηαζ δεκ οπάνπεζ άθθμξ ηνυπμξ βζα ηδκ
απμιάηνοκζή ημοξ. ’ αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ απμθαζίγεζ δ Σ.Τ. ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
Σα υιανζα κενά απυ ημ εζςηενζηυ ηςκ μζημπέδςκ - μζημδμιχκ μδδβμφκηαζ ζημ
δίηηομ μιανίςκ, ηαηά ηακυκα ελςηενζηά ιέζς ηςκ ζπανχκ ηαζ νείενςκ. ε εζδζηέξ
πενζπηχζεζξ δίκεηαζ άδεζα απυ ηδκ Γ.Δ.Τ.Α. βζα ηαηεοεείακ ζφκδεζδ ιε ημκ οπυκμιμ
μιανίςκ εθυζμκ έπεζ πνμδβδεεί δ ζφκδεζδ ημο αηζκήημο ιε ημκ οπυκμιμ
αηαεάνηςκ.
5. Ζ ζφκδεζδ ημο εζςηενζημφ δζηηφμο ηδξ απμπέηεοζδξ ηςκ αηζκήηςκ ιε ημκ αβςβυ
αηαεάνηςκ είκαζ οπμπνεςηζηή ηαζ βζα αηίκδηα πμο έπμοκ πνυζμρδ ιυκμ ζε
ζδζςηζημφξ δνυιμοξ, ακελάνηδηα ακ είκαζ εβηεηνζιέκμζ ή υπζ. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ,
μζ απαζημφιεκμζ αβςβμί ηαζ μζ δζαηθαδχζεζξ ηαηαζηεοάγμκηαζ εκηυξ ηςκ ζδζςηζηχκ
δνυιςκ απυ ημοξ ζδζμηηήηεξ, ή ηαζ απυ ηδκ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ, ιεηά απυ ζοιθςκία
ιε ημ ζφκμθμ ηςκ ζοκζδζμηηδηχκ ηςκ αηζκήηςκ μζ μπμίμζ επζαανφκμκηαζ ιε ηδκ
δαπάκδ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημοξ.
ε πενίπηςζδ υιςξ πμο μ ζδζςηζηυξ δνυιμξ παναπςνδεεί πνμξ ημζκή πνήζδ ιε
ζοιαμθαζμβναθζηή πνάλδ μ αβςβυξ ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ηδ ΓΔΤΑ ηαζ μ ζδζμηηήηδξ
ημο αηζκήημο ηαηααάθθεζ ιυκμ ηδκ δαπάκδ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ ελςηενζηήξ
δζαηθάδςζδξ ημο αηζκήημο ημο.
6. Ακ ιε ηδκ ηαηαζηεοή ημο μνζζηζημφ δζηηφμο, μζ παθζμί αβςβμί δεκ εκηάζζμκηαζ
ζημ δίηηομ αοηυ, αθθά ηαηανβμφκηαζ, ηυηε ηα αηίκδηα πμο ήηακ ζοκδεδειέκα ι’
αοημφξ, οπμπνεςηζηά εα ζοκδέμκηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία ιε ημ κέμ μνζζηζηυ δίηηομ
απμπέηεοζδξ, ιε ημκ ηνυπμ πμο μνίγεηαζ ζηζξ πνμδβμφιεκεξ παναβνάθμοξ.
Ζ επζαάνοκζδ ηςκ ζδζμηηδηχκ ηςκ αηζκήηςκ αοηχκ ιε ηζξ δαπάκεξ ηαηαζηεοήξ
πανμπήξ, ηαηαζηεοήξ θνεαηίμο ηαζ ηέθμοξ απμπέηεοζδξ, εα απμθαζίγεηαζ ηαηά
πενίπηςζδ απ΄ ημ Γ.. ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
7. Ζ ζοκηήνδζδ βζα ηδκ ηαθή θεζημονβία ημο εζςηενζημφ δζηηφμο ιέπνζ ημ θνεάηζμ
πνμζανιμβήξ βίκεηαζ ιε εοεφκδ ηςκ ζδζμηηδηχκ ηαζ ηάεε δαπάκδ αανφκεζ ημοξ
ίδζμοξ.
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Α Ρ Θ Ρ Ο 5Ο
Παποσή αποσέηεςζηρ - Δζυηεπικό δίκηςο αποσέηεςζηρ ακινήηυν.
1. Πανμπή απμπέηεοζδξ αηζκήημο είκαζ ημ ηιήια ηδξ εβηαηάζηαζδξ απμπέηεοζδξ,
βζα υιανζα ή αηάεανηα κενά, πμο πενζθαιαάκεζ :
α) Σμ θνεάηζμ πνμζανιμβήξ ή πεγμδνμιίμο ζημ μπμίμ ηαηαθήβεζ ημ εζςηενζηυ
δίηηομ ημο αηζκήημο.
α) Σμκ αβςβυ ηαηά πθάημξ ημο εβηεηνζιέκμο δνυιμο ( δζαηθάδςζδ ).
β) Σδ ζφκδεζδ ημο αβςβμφ αοημφ ιε ημκ αβςβυ ημο δζηηφμο πμο πενκάεζ, ιπνμζηά
απυ ημ αηίκδημ. Δκδεζηηζηά δ πανμπή απμπέηεοζδξ ηαζ μ ηνυπμξ ηαηαζηεοήξ ηδξ
θαίκεηαζ ζημ ζπέδζμ πμο ζοκμδεφεζ ημκ ηακμκζζιυ αοηυ.
Σμ αάεμξ ηδξ ελςηενζηήξ δζαηθάδςζδξ Ζ, υπςξ μνίγεηαζ ζημ ζπέδζμ, εα πνέπεζ κα
είκαζ ιεβαθφηενμ απυ 1,50 ι., ακ υιςξ ημ αάεμξ ημο αβςβμφ ή άθθμζ
ηαηαζηεοαζηζημί θυβμζ ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. επζαάθθμοκ ιζηνυηενμ αάεμξ
ζημ άηνμ ηδξ πανμπήξ, εα δζαζθαθίγεηαζ δ πνμζηαζία ηςκ ζςθήκςκ απυ εναφζδ,
π.π. ιε Δβηζαςηζζιυ ημο ζςθήκα.
Ζ πανμπή απμπέηεοζδξ ημο αηζκήημο ηαηαζηεοάγεηαζ, ηαηά ηακυκα ηάης απυ ημοξ
αβςβμφξ φδνεοζδξ. Ακ αοηυ δεκ είκαζ δοκαηυ, ηυηε πνέπεζ κα ελαζθαθίγεηαζ δ
πθήνδξ ζηεβακυηδηα ηςκ ζςθήκςκ ηδξ δζαηθάδςζδξ.
Σμ θνεάηζμ πνμζανιμβήξ πνδζζιεφεζ βζα ημκ έθεβπμ ηαζ ηδ ζοκηήνδζδ ημο
ελςηενζημφ δζηηφμο ηαζ ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. ( εηηυξ ακ έπεζ ήδδ
ηαηαζηεοαζεεί απ’ ημκ ζδζμηηήηδ ηαζ εβηνζεεί απ’ ηδκ Γ.Δ.Τ.Α. ) ζημ πεγμδνυιζμ
ζημ ηαηαθθδθυηενμ ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ οπδνεζίαξ ζδιείμ έλς απυ ηδκ νοιμημιζηή
βναιιή αηζκήημο. Ζ δαπάκδ ηαηαζηεοήξ ημο πνεχκεηαζ ζημκ ζδζμηηήηδ.
Όηακ δ δζαηθάδςζδ βζα ηδκ ζφκδεζδ ημο αηζκήημο βίκεηαζ απ’ ηδκ Γ.Δ.Τ.Α. πςνίξ
ηδκ αίηδζδ ημο ζδζμηηήηδ, αθθά βζα κα πνμδβδεεί ηςκ ένβςκ αζθαθηυζηνςζδξ, ημ
θνεάηζμ πνμζανιμβήξ είκαζ δοκαηυ κα ιδκ ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ηδκ Γ.Δ.Τ.Α. ’
αοηή ηδκ πενίπηςζδ δ ηαηαζηεοή ημο εα βίκεηαζ απ’ ημκ ζδζμηηήηδ, υηακ ζοκδεεεί ημ
αηίκδημ ημο ηαζ εα είκαζ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ζφκδεζδ αοηή.
Γζα ηζξ αζμιδπακζηέξ, αζμηεπκζηέξ ή άθθεξ ακάθμβεξ πνήζεζξ ηςκ αηζκήηςκ, εθυζμκ
βίκμοκ απμδεηηέξ μζ αζηήζεζξ ημοξ βζα κα ζοκδεεμφκ ζημ δίηηομ αηαεάνηςκ, ημ
θνεάηζμ πνμζανιμβήξ είκαζ ηαζ ημ θνεάηζμ εθέβπμο ηαζ δεζβιαημθδρίαξ ηςκ
απμαθήηςκ ( επελενβαζιέκςκ ή ιδ ) απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. ηαζ ηζξ ανιυδζεξ ηναηζηέξ
οπδνεζίεξ.
Ακ ημ θνεάηζμ δεκ ιπμνεί κα ηαηαζηεοαζεεί έλς απυ ηδ νοιμημιζηή βναιιή ημο
αηζκήημο, ηυηε ηαηαζηεοάγεηαζ ιέζα ζημ αηίκδημ ηαζ υζμ ημ δοκαηυ ημκηά ζηδ
νοιμημιζηή βναιιή, ζε εέζδ άιεζα επζζηέρζιδ ηαζ εθεφεενδ πμο ηαεμνίγεηαζ απυ
ηδ Γ.Δ.Τ.Α.
Οζ ελςηενζηέξ δζαηθαδχζεζξ ηςκ αηαεάνηςκ ηαζ μιανίςκ κενχκ ηαηαζηεοάγμκηαζ
απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. ηαζ δ δαπάκδ ηαηαζηεοήξ πνεχκεηαζ ζημοξ ηφνζμοξ ηςκ αηζκήηςκ.
Κακείξ, εηηυξ απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. δεκ ιπμνεί κα εηηεθέζεζ μπμζαδήπμηε ενβαζία
απμπέηεοζδξ έλς απυ ηδ νοιμημιζηή βναιιή, πςνίξ βναπηή άδεζα ηδξ ανιυδζαξ
οπδνεζίαξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
Οζ επζζηεοέξ ηαζ δ ζοκηήνδζδ ηςκ πανμπχκ απμπέηεοζδξ ηςκ αηζκήηςκ, υπςξ ηαζ
ηςκ αβςβχκ ημο δζηηφμο ηδξ πυθδξ, βίκμκηαζ απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο
δ αθάαδ μθείθεηαζ ζε ηαηή πνήζδ ημο δζηηφμο δ δαπάκδ πνεχκεηαζ ζημκ ηφνζμ ημο
αηζκήημο.
2. Σμ εζςηενζηυ δίηηομ ηςκ αηζκήηςκ ιέπνζ ημ θνεάηζμ πνμζανιμβήξ ηαζ εθέβπμο
ηαηαζηεοάγεηαζ ιε θνμκηίδα ηαζ δαπάκδ ηςκ ζδζμηηδηχκ ηςκ αηζκήηςκ, ζφιθςκα ιε
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ηζξ ζζπφμοζεξ ηάεε θμνά οπάνπμοζεξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ (ηακμκζζιυξ εζςηενζηχκ
οδναοθζηχκ δζαηθαδχζεςκ η.θπ.).
Ζ εέζδ ημο θνεαηίμο ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α.
Όθεξ μζ ζςθδκχζεζξ ηδξ εζςηενζηήξ εβηαηάζηαζδξ απμπέηεοζδξ ζοκδέμκηαζ ζε
εκζαίμ αβςβυ ιέζα ζημ αηίκδημ ηαζ απυ ηεζ μδδβμφκηαζ ζημ θνεάηζμ ηαεανζζιμφ
(πεγμδνμιίμο), ζημ θνεάηζμ πνμζανιμβήξ, ηαεανζζιμφ ηαζ εθέβπμο.
ημ εζςηενζηυ δίηηομ ηςκ αηζκήηςκ ηαζ ζε ηαηάθθδθδ εέζδ μ ζδζμηηήηδξ
οπμπνεμφηαζ κα ελαζθαθίγεζ ημ αηίκδηυ ημο, απυ ηοπυκ επζζηνμθή θοιάηςκ είηε
θυβς απυθναλδξ ημο αβςβμφ, είηε απυ μπμζαδήπμηε άθθδ αζηία, ημπμεεηχκηαξ
ακάκηζ ημο θνεαηίμο επίζηερδξ δζηθείδα αζθάθζζδξ ή άθθμ ζπεηζηυ ιδπακζζιυ. Ζ
Γ.Δ.Τ.Α. μοδειία εοεφκδ θένεζ ζηδκ πενίπηςζδ πνυηθδζδξ γδιζάξ θυβς απυθναλδξ
βζα μπμζαδήπμηε αζηία είηε ημο ηεκηνζημφ αβςβμφ είηε ηδξ δζαηθάδςζδξ πνμξ ηδκ
ζδζμηηδζία..
Δπίζδξ υπμο απαζηείηαζ, ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. ηαζ ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηςκ
θοιάηςκ, δ ηαηαζηεοή θζπμζοθθέηηδ - ιδπακμζίθςκα, αοηή εα βίκεηαζ πνζκ ημ
θνεάηζμ ηαεανζζιμφ απ’ ημκ ζδζμηηήηδ. Δάκ μ ζδζμηηήηδξ δεκ ζοιιμνθχκεηαζ ζηζξ
οπμδείλεζξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α., δζαηυπηεηαζ δ πανμπή απμπέηεοζδξ ηαζ δ πανμπή ημο
κενμφ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6Ο
Απιθμόρ παποσών αποσέηεςζηρ
1. Μζα πανμπή απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ ελοπδνεηεί ηαηά ηακυκα έκα αηίκδημ. Καηά
ηδκ ηνίζδ ηδξ ανιυδζαξ οπδνεζίαξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. είκαζ δοκαηυ κα δμεεί άδεζα
ζφκδεζδξ πενζζζμηένςκ ημο εκυξ αηζκήημο ζηδκ ίδζα πανμπή απμπέηεοζδξ ή ηαζ
ακηίζηνμθα ιπμνεί αηίκδημ κα ζοκδεεεί ιε πενζζζυηενεξ ηδξ ιζαξ πανμπέξ
απμπέηεοζδξ.
2. Ακ ζ’ έκα αηίκδημ οπάνπμοκ μζηζαηά θφιαηα ηαζ αζμιδπακζηά θφιαηα, ηυηε βζα
ηάεε είδμοξ απμπεηεομιέκςκ οβνχκ ηαηαζηεοάγεηαζ πςνζζηυ εζςηενζηυ δίηηομ ηαζ
ακ δ Γ.Δ.Τ.Α. ημ ηνίκεζ απαναίηδημ, ιπμνεί κα επζαάθθεζ ηδκ ηαηαζηεοή ακάθμβςκ
πςνζζηχκ ελςηενζηχκ δζαηθαδχζεςκ ηαζ θνεαηίςκ εθέβπμο.
3. Γζα αηίκδηα πμο έπμοκ πνυζμρδ ζε πενζζζυηενμοξ απυ έκα δνυιμοξ , ζημοξ
μπμίμοξ οπάνπμοκ αβςβμί ημο μνζζηζημφ δζηηφμο , ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 2 ημο
ηακμκζζιμφ αοημφ, δ ζφκδεζδ βίκεηαζ ιε ημκ αβςβυ πμο ελοπδνεηεί ηαθφηενα ημ
αηίκδημ ιε ηδ ζφιθςκδ υιςξ βκχιδ ηδξ οπδνεζίαξ. Ακ οπάνπεζ αβςβυξ ημο
μνζζηζημφ δζηηφμο ζημκ έκα απ’ ημοξ δομ π.π. δνυιμοξ, ημ αηίκδημ ζοκδέεηαζ
ζ’αοηυκ, εθ’ υζμκ μ ζδζμηηήηδξ απαζηεί ηδκ άιεζδ ζφκδεζδ ημο αηζκήημο ημο.
Α Ρ Θ Ρ Ο 7Ο
Αποσέηεςζη σαμηλών σώπυν ή επιθανειών
1. Όηακ ηα εκηυξ ημο αηζκήημο ζηυιζα οπμδμπήξ ηςκ απμπεηεφζεςκ αηαεάνηςκ ηαζ
μιανίςκ οδάηςκ ανίζημκηαζ παιδθυηενα ημο ζζμβείμο, δ ζφκδεζδ ιε ημκ οπυκμιμ
επζηνέπεηαζ ΜΟΝΟΝ ιεηά απυ εζδζηή άδεζα ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
Ζ άδεζα αοηή πμνδβείηαζ ιυκμ ιεηά απυ έββναθδ οπεφεοκδ δήθςζδ ημο ζδζμηηήηδ
ημο αηζκήημο «υηζ δεκ εα έπεζ ηαιία απαίηδζδ βζα απμγδιίςζδ ζε πενίπηςζδ πμο εα
πνμηθδεμφκ γδιζέξ ζημ αηίκδηυ ημο απυ πθδιιφνεξ ή μπμζμδήπμηε άθθδ αζηία, ηαζ
υηζ αοηυξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα γδιζέξ πμο εα πνμηθδεμφκ απυ ηδκ παναπάκς αζηία ζε
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ηνίημοξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ βζα ηδκ ηαηααμθή ηςκ δαπακχκ πμο εα πνεζαζεμφκ βζα
ηδκ απμηαηάζηαζδ ηςκ παναπάκς γδιζχκ».
2. Όηακ ηα ζηυιζα οπμδμπήξ, πμο ακαθέναιε παναπάκς ανίζημκηαζ υπζ ιυκμ
παιδθυηενα ημο πεγμδνμιίμο αθθά ηαζ ηδξ ζηάειδξ οπενφρςζδξ ηςκ οδάηςκ ημο
οπμκυιμο, υπςξ αοηή ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ ΓΔΤΑ, απαζηείηαζ εηηυξ απυ ηδκ ακςηένς
άδεζα δ εζςηενζηή εβηαηάζηαζδ ηδξ απμπέηεοζδξ κα είκαζ εθμδζαζιέκδ ιε
αοηυιαηδ δζηθείδα αζθαθείαξ ηαζ ιε οδνμθναηηζηή πεζνμηίκδηδ δζηθείδα
Οζ δζηθείδεξ πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ ζε εέζεζξ εοπενχξ επζζηέρζιεξ ηαζ κα
ζοκηδνμφκηαζ ιε δαπάκδ ηαζ εοεφκδ ημο ζδζμηηήηδ, μ μπμίμξ παναιέκεζ ςξ μ ιυκμξ
οπεφεοκμξ βζα ηδκ ηαθή θεζημονβία ημοξ, δ δε Γ.Δ.Τ.Α. δζαηδνεί ημ δζηαίςια
πάκημηε κα δζαηυπηεζ ηδ ζφκδεζδ ηδξ απμπέηεοζδξ εθυζμκ ημφημ εεςνδεεί
απαναίηδημ.
3. Οζ ακςηένς πανάβναθμζ 1 ηαζ 2 ημο πανυκημξ άνενμο, εθανιυγμκηαζ ηαζ ζηζξ ήδδ
ζοκδεδειέκεξ ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ ιε ημ δίηηομ μζημδμιέξ πνζκ ηδκ εθανιμβή ημο
πανυκημξ ηακμκζζιμφ ηαζ μζ ζδζμηηήηεξ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα εθανιυγμοκ υζα
ακαθένμκηαζ ζηζξ παναπάκς παναβνάθμοξ, εθυζμκ ημοξ οπμδεζπεεί απυ ηδκ Σ.Τ.
ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
4. Σα απμπςνδηήνζα πνέπεζ πάκημηε κα εβηαείζηακηαζ πάκς απυ ηδκ ζηάειδ
οπενορχζεςξ ηςκ οδάηςκ ημο οπμκυιμο. ακ ορυιεηνμ αοηχκ θαιαάκεηαζ δ
ζηάειδ ημο κενμφ ζημ ζζθυκζ ηδξ θεηάκδξ ημο απμπςνδηδνίμο.
5. ε πενίπηςζδ πμο οπυβεζμξ ή άθθμξ πχνμξ, ανίζηεηαζ ηυζμ παιδθά χζηε κα ιδ
ιπμνεί κα βίκεζ δ απμπέηεοζδ ηςκ κενχκ πνμξ ημκ οπυκμιμ ημο δνυιμο ιε θοζζηή
νμή, ηυηε δ απμπέηεοζδ βίκεηαζ ιε ιδπακζηή ακφρςζδ ηςκ κενχκ ιε εοεφκδ ηαζ
δαπάκδ ημο ζδζμηηήηδ. Οζ δζαζηάζεζξ ηδξ δελαιεκήξ απυ ηδκ μπμία εα ακηθμφκηαζ ηα
απυαθδηα, είκαζ ηέημζεξ χζηε κα πναβιαημπμζείηαζ άκηθδζδ ζε πνμκζηά δζαζηήιαηα
ηέημζα πμο κα ιδκ οπενααίκμοκ ηζξ 3 χνεξ.
6. Γζα μζηυπεδα ή αοθέξ ή ηαζ ηα ηιήιαηά ημοξ, πμο ανίζημκηαζ ημκηά ζε νέιαηα ηα
μπμία έπμοκ ακχηαηδ ζηάειδ πθδιιονχκ ρδθυηενδ απ’ αοηά απαβμνεφεηαζ δ
απμπέηεοζδ ηςκ μιανίςκ απ’ εοεείαξ ζημ νέια.
Α Ρ Θ Ρ Ο 8Ο
Αποσεηεςόμενα ςγπά
ημ αβςβυ αηαεάνηςκ κενχκ απμπεηεφμκηαζ οπμπνεςηζηά μζ ηα μζηζαηά θφιαηα ηςκ
αηζκήηςκ.
Απαβμνεφεηαζ κ’ απμπεηεφμκηαζ ή απμννίπημκηαζ ζημ δίηηομ ηςκ οπμκυιςκ μζ
μοζίεξ πμο απανζειμφκηαζ ζημκ Πίκαηα Η, έζης ηαζ ακ πνμένπμκηαζ απυ μζηζαηή
πνήζδ.
Ζ δζμπέηεοζδ νοειίγεηαζ απυ ημκ ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
Οζ ιέβζζηεξ επζηνεπυιεκεξ ηζιέξ θοζζημπδιζηχκ ηαζ αζμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ
ηςκ απμαθήηςκ ηαεμνίγμκηαζ ζημκ ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ.
Σα πνμακαθενυιεκα υνζα ζζπφμοκ βζα διενήζζεξ πανμπέξ απυ 5 ι3 ηαζ άκς. ε
πενίπηςζδ ιζηνυηενςκ διενήζζςκ πανμπχκ ηαζ ιεηά απυ εζδζηή έβηνζζδ ηδξ
Γ.Δ.Τ.Α. ιπμνμφκ κα επζηναπμφκ ηζιέξ δζπθάζζεξ. Οζ παναπάκς επζηνεπυιεκεξ ηζιέξ
αθμνμφκ ζοβηεκηνχζεζξ ζφκεεημο δείβιαημξ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
Έλεγσορ εγκαηαζηάζευν
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1. Ο έθεβπμξ ηςκ ελςηενζηχκ δζαηθαδχζεςκ βίκεηαζ απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. ιε αοημρία. Ζ
Γ.Δ.Τ.Α. πνμααίκεζ, ακ ηνίκεζ απαναίηδημ, ζε εηζηαθέξ, ηαηεδαθίζεζξ δ πδιζηέξ
ακαθφζεζξ ηςκ οβνχκ πμο απμπεηεφμκηαζ ηαζ οπμδεζηκφεζ ζημκ ηφνζμ ημο αηζκήημο,
ακελάνηδηα απυ ηδ ηαηδβμνία ζδζμηηδζίαξ, ηάεε ακαβηαία ζοιπθδνςιαηζηή ενβαζία
βζα ηδκ αζθαθή θεζημονβία ηαζ πνήζδ ημο δζηηφμο απμπέηεοζδξ.
2. Δίκαζ οπμπνεςηζηή δ φπανλδ θνεαηίμο εθέβπμο ημο εζςηενζημφ δζηηφμο
απμπέηεοζδξ ζ’ υθεξ ηζξ μζημδμιέξ, πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ.
3. Ακ δζαπζζηςεεί ηαηή θεζημονβία ηδξ εβηαηάζηαζδξ απμπέηεοζδξ, είηε βζαηί μ
ηφνζμξ ημο αηζκήημο δεκ ζοιιμνθχεδηε ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο ηακμκζζιμφ αοημφ ηαζ
ηζξ ηεπκζηέξ οπμδείλεζξ ηςκ ανιμδίςκ μνβάκςκ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α., είηε βζαηί δζμπεηεφεζ
ζημ δίηηομ απμπέηεοζδξ απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ, δ Γ.Δ.Τ.Α. ημο ηάζζεζ πνμεεζιία
βζα κα ηαηημπμζήζεζ ηζξ ακςιαθίεξ αοηέξ ηαζ κα ηάκεζ ηζξ ζοιπθδνςιαηζηέξ
ακαβηαίεξ ενβαζίεξ ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
Ακ δεκ ζοιιμνθςεεί, ηυηε δ Γ.Δ.Τ.Α. ηάκεζ ηζξ απαζημφιεκεξ ενβαζίεξ ιε
δζηά ηδξ ζοκενβεία, βζα θμβανζαζιυ ημο ζδζμηηήηδ ηαζ ημκ πνεχκεζ ιε ηδ ζπεηζηή
δαπάκδ.
Ακ μ πανααάηδξ ανκδεεί κα ηαηααάθθεζ ηδκ πναβιαημπμζδεείζα δαπάκδ, δ
Γ.Δ.Τ.Α. πνμααίκεζ ζηδ δζαημπή ηδξ πανμπήξ κενμφ ηαζ ζε ηάεε κυιζιδ εκένβεζα βζα
ηδκ είζπναλή ηδξ.
4. Εδιζέξ πμο πνμλεκμφκηαζ απυ μπμζμκδήπμηε, ζημ δίηηομ απμπέηεοζδξ ηαζ ζηζξ
ελςηενζηέξ δζαηθαδχζεζξ, επζζηεοάγμκηαζ ιυκμ απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Ζ δαπάκδ ηδξ
απμηαηάζηαζδξ ηαζ ηςκ ηοπυκ αθααχκ ζε ηνίημοξ πνεχκεηαζ ζ’ αοηυκ πμο
πνμλέκδζε ηδ γδιζά.
5. Πνζκ απυ ηάεε ζφκδεζδ ιε ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ δ Γ.Δ.Τ.Α. έπεζ ημ δζηαίςια κα
ηάκεζ έθεβπμ ζηδκ εζςηενζηή εβηαηάζηαζδ απμπέηεοζδξ ημο αηζκήημο, βζα κα
δζαπζζηχζεζ ηδκ ηαθή ηαζ αζθαθή θεζημονβία ηδξ. ε πενίπηςζδ, πμο δ
εβηαηάζηαζδ είκαζ εθαηηςιαηζηή, δ Γ.Δ.Τ.Α. δεκ πναβιαημπμζεί ηδ ζφκδεζδ ημο
αηζκήημο ιε ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ ιέπνζ ηδκ επζζηεοή ή ηνμπμπμίδζδ ηδξ
εζςηενζηήξ εβηαηάζηαζδξ ημο αηζκήημο. Ακ ηνζεεί απαναίηδηδ δ ιεηαηυπζζδ ή
ηνμπμπμίδζδ ηςκ ζςθήκςκ απμπέηεοζδξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α., μ ηφνζμξ ημο αηζκήημο
επζαανφκεηαζ ιε ηδ ζπεηζηή δαπάκδ.
6. Απαβμνεφεηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ βζα μπμζαδήπμηε θυβμ οβνχκ απυ μπμοδήπμηε ηαζ
ακ πνμένπμκηαζ ηαζ νέμοκ ζε δζεοεεηδιέκμοξ πείιαννμοξ ή νέιαηα ή αβςβμφξ βεκζηά
μιανίςκ ή αηαεάνηςκ κενχκ, πςνίξ πνμδβμφιεκδ άδεζα ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Άδεζεξ πμο
έπμοκ πμνδβδεεί πνζκ απυ ηδκ ζζπφ ημο πανυκηα Κακμκζζιμφ, απυ μπμζαδήπμηε
Ανπή, ηαηανβμφκηαζ.
7. Μεηά ηδκ ζφκδεζδ ημο αηζκήημο ιε ημ δίηηομ αηαεάνηςκ, μ ζδζμηηήηδξ μθείθεζ κα
απνδζηεφεζ, ιε θνμκηίδα ηαζ δαπάκδ ημο, ηάεε παθζά εβηαηάζηαζδ απμπέηεοζδξ
ιέζα ζηδκ ζδζμηηδζία ημο υπςξ αυενμοξ, παθζμφξ οπμκυιμοξ η.θπ., ζφιθςκα ιε ηζξ
ηείιεκεξ οβεζμκμιζηέξ δζαηάλεζξ.
Απαβμνεφεηαζ αοζηδνά δ απυννζρδ ημο πενζεπμιέκμο ηςκ αυενςκ ζε αβςβυ
απμπέηεοζδξ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο
Υοπήγηζη αδειών για ζύνδεζη
1. Ζ ζφκδεζδ ηάεε αηζκήημο, πμο ανίζηεηαζ ζε δνυιμ ιε ηαηαζηεοαζιέκμ μνζζηζηυ
δίηηομ απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ κενχκ, ιε ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ είκαζ απαναίηδηδ
πνμτπυεεζδ βζα ηδκ πανμπή κενμφ ζημ αηίκδημ. Ζ αίηδζδ βζα οδνμδυηδζδ
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μπμζμοδήπμηε αηζκήημο, πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ πάκημηε ιε πανάθθδθδ αίηδζδ βζα
ηδκ απμπέηεοζδ ημο ίδζμο αηζκήημο.
2. Γζα ηδκ πμνήβδζδ ηδξ άδεζαξ ζφκδεζδξ ηδξ μζημδμιήξ ιε ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ,
πνέπεζ κα οπμαθδεεί αίηδζδ απυ ημκ ηφνζμ ημο αηζκήημο, ζφιθςκα ιε ηα
δζηαζμθμβδηζηά πμο απαζηεί ηαηά πενίπηςζδ δ ανιυδζα οπδνεζία ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
Μαγί ιε ηδκ αίηδζδ μ εκδζαθενυιεκμξ πνέπεζ κα πνμζημιίζεζ ηαζ ηάεε άθθμ
ζοιπθδνςιαηζηυ ζημζπείμ πμο εα ημο γδηδεεί ηαηά πενίπηςζδ. Απαναίηδηα, εηηυξ
ηςκ άθθςκ μ ζδζμηηήηδξ εα οπμαάθθεζ οπμπνεςηζηά Τπεφεοκδ Γήθςζδ βζα ημκ
ηνυπμ απμπέηεοζδξ ηςκ μιανίςκ οδάηςκ ημο αηζκήημο ημο. Γζα μζημδμιέξ ιε
πςνζζηέξ ηονζυηδηεξ ζε υνμθμ ή δζαιένζζια μνυθμο (πμθοηαημζηίεξ) ηα
δζηαζμθμβδηζηά οπμαάθθμκηαζ απυ ημκ δζαπεζνζζηή ή απυ έκα ζοβηφνζμ, πνμηεζιέκμο
κα οπμθμβζζηεί ημ ηέθμξ ή δζηαίςια ζφκδεζδξ. Τπεφεοκμζ ηαζ οπυθμβμζ ζηδ
Γ.Δ.Τ.Α. εα είκαζ μ δζαπεζνζζηήξ ηαζ μζ ζοβηφνζμζ ηδξ πμθοηαημζηίαξ.
3. Οζ υνμζ ηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ πμνήβδζδ άδεζαξ ζφκδεζδξ ζε αζμιδπακίεξ,
αζμηεπκίεξ, ενβμζηάζζα, ενβαζηήνζα, κμζμημιεία, ηέκηνα πονδκζηχκ ενεοκχκ,
βηανάγ, ζηάαθμοξ η.θπ. ηαεμνίγμκηαζ ιε εζδζηή απυθαζδ ημο Γ.. ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο
Γαπάνερ και ηέλη
Γζα ηδ θεζημονβία ηαζ ζοκηήνδζδ ημο δζηηφμο απμπέηεοζδξ ηαεχξ ηαζ βζα
ηδκ ηάθορδ ηςκ οπμπνεχζεςκ πμο ακέθααε δ Δπζπείνδζδ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο,
ζφιθςκα ιε ημκ Ν.1069/80 ηαζ ηζξ ηνμπμπμζήζεζξ ημο (Ν.2307/95, Ν. 2839/2000)
εηηυξ απυ ηα εζδζηά ηέθδ ηςκ άνενςκ 11 ηαζ 12 ημο Ν. 1069/80 επζαάθθμκηαζ ηα
παναηάης ηέθδ ηαζ δαπάκεξ :
1. Γαπάκδ δζαηθάδςζδξ ηαζ ζφκδεζδξ πνμξ ημκ αβςβυ απμπέηεοζδξ (άνενμ 10 παν.
1δ ηαζ άνενμ 15 Ν.1069/80)
Δίκαζ ακηαπμδμηζηυ ηέθμξ ηαζ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ Γ.. ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.,
ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 15 Ν.1069/80 ηαζ απυ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ιε αάζδ ημ
ήιζζο ημο ιέζμο πθάημοξ ημο δνυιμο. Ζ ιέζδ ηζιή ακά ηνέπμκ ιέηνμ, μνίγεηαζ ιε
απυθαζδ ημο Γ.. ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
2. Σέθμξ πνήζδξ οπμκυιςκ (άνενμ 10 παν. 1ζη ηαζ άνενμ 16 Ν.1069/80).
α. Σμ ηέθμξ αοηυ εζζπνάηηεηαζ ιέζς ηςκ θμβ/ζιχκ κενμφ ηαζ ημ φρμξ ημο
ηαεμνίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο Γ.. ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. ζφιθςκα ιε ηα άνενα 25 & 26 ημο
Ν. 1069/80.
α. ε πενίπηςζδ επέηηαζδξ ηςκ μνίςκ ανιμδζυηδηαξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. ζε
πενζθένεζα άθθμο Ο.Σ.Α ημ Γ.. ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. ηαεμνίγεζ ηα ζπεηζηά ηέθδ.
β. Γζα πενζπηχζεζξ αηζκήηςκ, πμο δεκ οδνεφμκηαζ απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α., ηαζ βζα
ηάεε άθθδ πενίπηςζδ πμο δεκ πνμαθέπεηαζ απυ ημκ πανυκηα ηακμκζζιυ, ημ ηέθμξ
πνήζδξ ημο οπμκυιμο ηαζ μ ηνυπμξ ηαηααμθήξ ημο εα ηαεμνίγμκηαζ ιε απυθαζδ ημο
Γ.. ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
δ. Δζδζηά βζα αηίκδηα πμο ακήημοκ ηαηά ηονζυηδηα ή επζηανπία ζε Ηενμφξ
Ναμφξ, Νμζμημιεία, πμθεία, Μμοζεία ηαζ θμζπά ημζκςθεθή ζδνφιαηα πμο δεκ
απμηεθμφκ ηενδμζημπζημφξ Ονβακζζιμφξ ηαζ εθ’ υζμκ ημ αηίκδημ πνδζζιμπμζείηαζ
βζα ημοξ ζημπμφξ ηςκ ζδνοιάηςκ αοηχκ, ημ Γ.. ιπμνεί κα απμθαζίγεζ ζδζαίηενα
ηζιμθυβζα.
ε. Ηδζαίηενα επίζδξ ηζιμθυβζα εα ιπμνμφκ κα εθανιυγμκηαζ ιε απυθαζδ ημο
Γ.. ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ απμπέηεοζδξ Βζμιδπακζχκ, Βζμηεπκζχκ, Δνβαζηδνίςκ η.θπ.
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ακάθμβα ιε ηδκ πμζυηδηα ηςκ απμπεηεομιέκςκ απυαθδηςκ (εηηίιδζδ ηδξ
πμζυηδηαξ ή ιέηνδζδ ζηδκ πενίπηςζδ πμο πνδζζιμπμζμφκ δζηυ ημοξ κενυ) ημ
αζμθμβζηυ θμνηίμ η.θπ.
ζη. Σμ ηέθμξ πνήζεςξ οπμκυιμο μθείθεηαζ ηαζ απυ ημοξ ζδζμηηήηεξ αηζκήημο
πμο ζοκδέεδηακ αοεαίνεηα ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ ιε ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ πςνίξ
κα απαθθάζμκηαζ ιε ηδκ ηαηααμθή ηςκ ηεθχκ αοηχκ απυ ηζξ άθθεξ οπμπνεχζεζξ
(ηαηααμθή ηεθχκ ζφκδεζδξ η.θπ.)
γ. Σμ ηέθμξ πνήζεςξ οπμκυιμο μθείθεηαζ ηαζ απυ ημοξ ζδζμηηήηεξ αηζκήημο
πμο βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ δεκ ζοκδέεδηακ ιε ηα οθζζηάιεκα δίηηοα απμπέηεοζδξ.
δ. Ζ οπμπνέςζδ ηαηααμθήξ ημο ηέθμοξ πνήζεςξ οπμκυιμο ανπίγεζ 1 ιήκα
ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ απυ ηδ Γ.Δ.Τ.Α. ηδξ ελςηενζηήξ
δζαηθάδςζδξ ζφκδεζδξ.
ε Μεθθμκηζηά ιπμνεί κα εθανιμζηεί εζδζηυξ ηακμκζζιυξ βζα ηδκ απμπέηεοζδ
Βζμιδπακζηχκ, Βζμηεπκζχκ η.θπ. μπυηε εα εθανιυγμκηαζ ηα ηζιμθυβζα πμο εα
πνμαθέπμκηαζ ζημκ ηακμκζζιυ αοηυ.
3. Σέθμξ ζφκδεζδξ ιε ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ (άνενμ 10 παν. 1β Ν.1069/80)
α. Σμ ηέθμξ ζφκδεζδξ ιε ημ δίηηομ αηαεάνηςκ οπμθμβίγεηαζ ιε αάζδ : α) ηδ
ζοκμθζηή επζθάκεζα ημο ηηίζιαημξ ηαζ εηθνάγεηαζ ακά m2 επζθάκεζαξ. οκμθζηή
επζθάκεζα εκυξ ηηίζιαημξ μνίγμοιε ημ άενμζζια ηςκ επζθακεζχκ πμο ζοιιεηέπμοκ
ζημκ οπμθμβζζιυ ημο ζοκηεθεζηή δυιδζδξ ηαζ επζθακεζχκ πχνςκ πμο δεκ
ζοιιεηέπμοκ ζημκ οπμθμβζζιυ αοηυ αθθά μζ πχνμζ αοημί θεζημονβμφκ ζακ πχνμζ
ηφνζαξ πνήζδξ, α) ιήημξ πνυζμρδξ μζημπέδμο. ακ πνυζμρδ εεςνείηαζ δ πθεονά
ημο μζημπέδμο απυ ηδκ μπμία εα βίκεζ δ πανμπή. Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ ηζιήξ
ηαεμνίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο Γ.. ηδξ Δπζπείνδζδξ.
α. ε πενίπηςζδ πνμζεήηδξ ζε κυιζια ζοκδεδειέκμ αηίκδημ ή θεζημονβίαξ
αμδεδηζημφ πχνμο ζακ πχνμο ηφνζαξ πνήζδξ επζαάθθμκηαζ πάθζ ηέθδ ζφκδεζδξ
ιυκμ βζα ημοξ πχνμοξ αοημφξ.
β. Γζα αηίκδηα κυιζια ζοκδεδειέκα ιε ημ δίηηομ απμπέηεοζδξ μζ ηφνζμζ ηςκ
αηζκήηςκ αοηχκ δεκ μθείθμοκ ηακέκα πμζυ βζα ηέθμξ ή δζηαίςια ζφκδεζδξ, ακ ηα
αηίκδηα ανίζημκηαζ ζηδκ ίδζα ιμνθή απυ πθεονάξ πνμζυρεςκ ηαζ μνυθςκ υπςξ ηδκ
επμπή πμο είπακ ζοκδεεεί. Ακ δεκ ιπμνεί κα αεααζςεεί μ ανζειυξ ηςκ μνυθςκ πμο
είπε ημ αηίκδημ, ηυηε θαιαάκεηαζ οπυρδ ζακ ζζυβεζμ ηαζ αεααζχκεηαζ πνυζεεημ
ηέθμξ ή δζηαίςια ζφκδεζδξ βζα ημοξ παναπάκς μνυθμοξ.
δ. ε πενίπηςζδ ηαηεδάθζζδξ παθαζμφ ηηίζιαημξ ηαζ ακέβενζδξ κέμο
ηαηααάθθμκηαζ ελ’ ανπήξ ηα ηέθδ ζφκδεζδξ ημο κέμο αηζκήημο πμο ακαθένμκηαζ
ζηδκ παν. 3α ημο ακςηένμο άνενμο.
4. Λμζπά ηέθδ
α) Σέθμξ επελενβαζίαξ αμενμθοιάηςκ.
Αθμνά ηδκ ιεηαθμνά ηαζ εκαπυεεζδ θοιάηςκ βζα επελενβαζία ζημ Βζμθμβζηυ
Καεανζζιυ. Σμ ηέθμξ ηαεμνίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο.
α) Σέθμξ απυθναλδξ πανμπχκ ζφκδεζδξ.
Αθμνά ηδκ απυθναλδ ιε εζδζηυ ιδπάκδια ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. ηδξ δζαηθάδςζδξ ηδξ
πανμπήξ. Σμ ηέθμξ ηαεμνίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο.
5. Λμζπέξ δαπάκεξ
α) Ζ δαπάκδ, βζα ηάεε επζααθθυιεκδ, απυ ημκ πανυκηα Κακμκζζιυ
ηνμπμπμίδζδ ηςκ εζςηενζηχκ εβηαηαζηάζεςκ απμπέηεοζδξ ηςκ αηζκήηςκ εοεφκδ
βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ζπεηζηχκ ενβαζζχκ αανφκμοκ ημκ ζδζμηηήηδ.
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α) Σμκ ζδζμηηήηδ αανφκμοκ επίζδξ ηαζ μζ δαπάκεξ εθέβπμο ηςκ εζςηενζηχκ
εβηαηαζηάζεςκ απμπέηεοζδξ ηαζ ηδξ ζφζηαζδξ ηςκ απμπεηεοιέκςκ οβνχκ, ζε
πενίπηςζδ πμο δζαπζζηςεεί πζεακυηδηα πανάααζδξ ηςκ υνςκ ημο πανυκημξ
ηακμκζζιμφ. Οζ δαπάκεξ ηαεμνίγμκηαζ απμθμβζζηζηά ιεηά ημ ηέθμξ ημο εθέβπμο.
β) Σμ Γ.. ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. ιπμνεί ιε απυθαζδ ημο κα ηακμκίγεζ ηδκ ηαηααμθή
ημο ηέθμοξ ζφκδεζδξ ζε δυζεζξ ηαζ ζε πνμκζηά υνζα πμο εηείκμ εα ηαεμνίγεζ ηαηά
πενίπηςζδ.
δ) ηδκ πενίπηςζδ πμο ηάπμζμξ ζδζμηηήηδξ ηαεοζηενεί ή ανκείηαζ κα
εηπθδνχζεζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο πνμξ ηδκ Δπζπείνδζδ, υπςξ πνμηφπημοκ απ’ ηδκ
ζζπφμοζα Νμιμεεζία ηαζ ημκ πανυκηα Κακμκζζιυ, δ Γ.Δ.Τ.Α. πνμααίκεζ ζηδ
δζαημπή ηδξ πανμπήξ κενμφ, ηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ απμπέηεοζδξ ημο αηζκήημο ηαζ ζε
ηάεε άθθδ πνμαθεπυιεκδ κυιζιδ εκένβεζα ιέπνζ ηδκ εηπθήνςζή ημοξ.
ε) Οζ μζημκμιζηέξ οπμπνεχζεζξ ηςκ ζδζμηηδηχκ ηςκ αηζκήηςκ ιπμνεί κα
εκζςιαηχκμκηαζ ζημοξ θμβανζαζιμφξ ηδξ φδνεοζδξ βζα ηδκ ηαοηυπνμκδ ελυθθδζή
ημοξ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο
Κςπώζειρ
Ζ πανααίαζδ ημο πανυκημξ ηακμκζζιμφ επζζφνεζ εηηυξ ηςκ άθθςκ ηδκ
δζαημπή οδνμδυηδζδξ ηαζ ηα ακαθενυιεκα ζηα άνενα 27, 28, 29 Ν.1069/80.
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ΠΙΝΑΚΑ Ι
ΟΤΙΔ ΠΟΤ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΝΣΑΙ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
1

Λφιαηα ηαζ μοζίεξ πμο πνμένπμκηαζ βεκζηά απυ αυενμοξ ζηεβακμφξ ή
απμννμθδηζημφξ ακ δεκ πνμδβδεεί ηαηάθθδθδ πνμεπελενβαζία ημοξ έηζζ
χζηε δ πμζυηδηα ηαζ δ ζφκεεζδ ημοξ κα ακηζζημζπεί ζηδκ πμζυηδηα ηαζ
ζφκεεζδ ηςκ μζηζαηχκ θοιάηςκ ηαζ ιυκμκ ιε άδεζα ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.

2

Κάεε είδμοξ ζηενεά απμννίιιαηα πμο ιπμνμφκ κα θνάλμοκ ημοξ αβςβμφξ
(απμννίιιαηα ιαβεζνείςκ, ζημοπίδζα, πνμσυκηα ηαηεδαθίζεςκ, άιιμξ,
ζηάπηδ, ημονέθζα, ημπνζά γχςκ, απμννίιιαηα ζθαβείςκ, δφζημθα
αζμαπμζημδμιδζζιεξ φθεξ υπςξ πθαζηζηά ηειάπζα, βοαθζά ηθπ.) έζης ηαζ
ιέζς ζημοπζδμθάβςκ ή άθθςκ ακάθμβςκ ιέζςκ. Γεκ επζηνέπμκηαζ κα
απμννίπημκηαζ ζηενεά ιεβαθφηενα ηςκ 20 mm.

3

Δπζηίκδοκα απυαθδηα υπςξ μνίγμκηαζ ζηδκ Οδδβία 91/689/ΔΟΚ (12.12.91)
ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ υπςξ ηνμπμπμζείηαζ ή ακηζηαείζηαηαζ ηάεε θμνά

4

Δφθθεηηεξ ή εηνδηηζηέξ ή άθθεξ μοζίεξ ηςκ μπμίςκ ημ ζδιείμ ακάθθελδξ
είκαζ ιζηνυηενμ ή ίζμ ηςκ 25μC ηαζ πμο ιπμνμφκ κα ηάκμοκ γδιζέξ ζημ
απμπεηεοηζηυ δίηηομ ή κα δδιζμονβήζμοκ ηίκδοκμ βζα ηδ γςή ημο
πνμζςπζημφ ζοκηήνδζδξ.

5

Αένζα ηαζ αηιμί. Ζ απ' εοεείαξ ζφκδεζδ αεναβςβχκ ιε ημοξ οπμκυιμοξ
απαβμνεφεηαζ.

6

Οοζίεξ πμο πανάβμοκ δδθδηδνζχδδ ή αζθολζμβυκα αένζα ή θυβς
απμζφκεεζδξ, γφιςζδξ ηθπ. δδιζμονβμφκ έκημκεξ ή εκμπθδηζηέξ
ακαεοιζάζεζξ.

7

Οοζίεξ πμο ιπμνμφκ θυβς ηδξ πενζεηηζηυηδηάξ ημοξ ζε μλέα, αθηάθζα, άθαηα,
πίζζα ηθπ. κα αθάρμοκ ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηςκ αβςβχκ ή άθθςκ
ελανηδιάηςκ ηαζ ιενχκ ημο δζηηφμο απμπέηεοζδξ. Τβνχκ βεκζηά πμο δεκ
πθδνμφκ ημοξ υνμοξ ηςκ πνμδζαβναθχκ πμο ζζπφμοκ ηάεε θμνά βζα ηδκ
πνμζηαζία ηςκ αβςβχκ ηαζ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ απμπέηεοζδξ.

8

Τβνά πμο ιπμνεί κα δοζημθέρμοκ ηδ θεζημονβία ηςκ αβςβχκ υπςξ αοηά πμο
πνμηαθμφκ ηαηαπηχζεζξ, πδιζηέξ ηαηαηνδικίζεζξ, ηαηαηαείζεζξ ή απμεέζεζξ
ιέζα ζημοξ αβςβμφξ ηθπ.

9

Τβνά ιε εενιμηναζία ιεβαθφηενδ ηςκ 40 ααειχκ Κεθζίμο.

10 Τβνχκ πμο πενζέπμοκ ακεναηαζαέζηζμ ή εκχζεζξ ακεναηαζαεζηίμο
11 Τβνχκ πμο πενζέπμοκ μοζζεξ πμο δζμβηχκμκηαζ ζε επαθή ιε ημ κενυ
12 Τβνχκ πμο πενζέπμοκ ναδζεκενβέξ μοζίεξ, εηηυξ ακ έπμοκ πμνδβδεεί πνμξ
ημφημ άδεζα ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Νυιμο πενί Δθέβπμο Αημιζηήξ
Δκένβεζαξ
13 Ονβακζηέξ μοζίεξ ή απμννοπακηζηά ιδ απμζοκηζεέιεκα αζμθμβζηχξ ηαηά 80%
ζε 24 χνεξ.
14 Τβνά ηαζ μοζίεξ πμο ιπμνμφκ ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ κα δνάζμοκ αθαπηζηά
ζηζξ Δβηαηαζηάζεζξ Δπελενβαζίαξ Λοιάηςκ δ ημ πενζαάθθμκ ηαηά ηδκ ηνίζδ
ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
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15 Φανιαηεοηζηέξ μοζίεξ πμο δεκ έπμοκ ηαηακαθςεεί ηαζ ηονίςξ ακηζαζμηζηέξ
ηαζ μζζηνμβυκεξ μοζίεξ.
16 Τβνά ημ pΖ ηςκ μπμίςκ δεν ανίζηεηαζ ιεηαλφ ηςκ ηζιχκ 6,0 ηαζ 9,5.
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΟΡΙΟ
mg/l

ηενεά ηαεζγάκμκηα ζε 2 χνεξ ζε ηχκμ IMHOFF
οκμθζηά ζηενεά δζα ελάηιζζδξ

15
1500

μ

(Οθζηά δζαθοιέκα ζηενεά-ελάηιζζδ ζημοξ 105 C)
ηενεά αζςνμφιεκα

500

BOD

500

C.O.D.

1000

Αιιςκία (NH4+)

75

Φςζθμνζηά άθαηα (PO4)

30

Υθςνζμφπα άθαηα (Cl-)

1000

Φεμνζμφπα άθαηα ςξ (F-)

10

Θεζμφπα (Ζ2S)

150

Θεζχδδ (SΟ3)

2

Θεζζηά (SΟ4)

750

Κοακζμφπα (CN-)

0,5

Ανζεκζηυ (As)

0,1

Βάνζμ (Ba)

20

Βυνζμ (B)

1

Αθμοιίκζμ (Al)

15

Μαβκήζζμ (Mg)

100

Κάδιζμ (Cd)

0,1

Υνχιζμ (Cr+3)

2,5

Υνχιζμ (Cr+6)

0,25

ίδδνμξ (Fe)

50

Μαββάκζμ (Μδ)

4

Τδνάνβονμξ (Ζg)

0,01

Νζηέθζμ (Νi)

0,5

Μυθοαδμξ (Pb)

0,2

Υαθηυξ (Cu)

2

Άνβονμξ (Αg)

0,1
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εθήκζμ (Se)

0,10

Φεοδάνβονμξ (Zn)

1

φκμθμ ημλζηχκ ζημζπείςκ (CV/LV) υπμο CV ηαζ LV είκαζ μζ
ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ ηα ακχηαηα υνζα βζα As, Cd, Cr, Ag, Hg, Ni,
Pb, Cu, Se, Zn.

3

Λίπδ ηαζ θάδζα Εςζηά ηαζ θοηζηά

50

Ονοηηά θάδζα (οδνμβμκάκεναηεξ εηποθζγυιεκμζ ιε αζεένα)

15

Φαζκυθεξ

10

Μενηαπηάκεξ ςξ S

0,1

Γζαθφηεξ μνβακζημί ανςιαηζημί Γζεεζμφπμξ άκεναηαξ,
πθςνμθυνιζμ, ηεηναπθςνζμφπμξ άκεναηαξ, δζπθςνμαζεοθέκζμ,
ηνζπθςνμαζεοθέκζμ
Υθςνζςιέκεξ μνβακζηέξ εκχζεζξ (εκημιμηηυκα, δζαθφηεξ,
πθαζηζημπμζδηέξ)

2

0,1

Δθεφεενα πθχνζα

5

Αθδεΰδεξ

50
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(III)

ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΔ
Μ Ο ΝΑ Γ Δ  Δ Π Ι Υ Δ Ι Ρ Η  Δ Χ Ν
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ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΔΙΓΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ
Ο Δζδζηυξ αοηυξ Κακμκζζιυξ πενζθαιαάκεζ ημοξ πνυζεεημοξ (δδθαδή πένακ ημο
Κακμκζζιμφ) υνμοξ ηαζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ πανμπέηεοζδ ζηα δίηηοα απμπέηεοζδξ
ή δζεοεεηδιέκα οδαημνεφιαηα δ ακμζηημφξ βεκζηά αβςβμφξ ηςκ απμαθήηςκ απυ:






αζμιδπακίεξ,
αζμηεπκίεξ,
κμζμημιεία,
ενβαζηήνζα (πάζδξ θφζεςξ: ηνμθίιςκ, αοημηζκήηςκ, ζαηνείςκ ηθπ),
ζοκενβεία,









πθοκηήνζα (ηάεε ηαηδβμνίαξ),
εζηζαηυνζα-ηααένκεξ
ιμκάδεξ εηηαθήξ πάζδξ θφζεςξ έιαζςκ υκηςκ
ζηάαθμοξ,
ζθαβεία,
πναηήνζα οβνχκ ηαοζίιςκ,
εβηαηαζηάζεζξ ειπμνίαξ-δζαηίκδζδξ πδιζηχκ

ηαζ υπμζεξ άθθεξ πνήζεζξ πθδκ μζηζαηχκ, βναθείςκ, ηαζ ειπμνζηχκ ηαηαζηδιάηςκ.
Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ δ άζηδζδ παναβςβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζε μζηζαημφξ πχνμοξ
(κμιίιςξ ή πανακυιςξ) οπυηεζηαζ ζηζξ ίδζεξ οπμπνεχζεζξ, εοεφκεξ ηαζ πμζκέξ πμο
μνίγμκηαζ ζημκ πανυκηα εζδζηυ ηακμκζζιυ.
Γζα ηδκ οπαβςβή εκυξ αηζκήημο ζημκ πανυκηα Δζδζηυ Κακμκζζιυ ανηεί μζ παναπάκς
πνήζεζξ κα πναβιαημπμζμφκηαζ ηαζ ζε ηιήια ιυκμκ ημο αηζκήημο δ κα αζημφκηαζ
πενζμδζηά ιυκμκ.
ΑΡΘΡΟ 2
ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

“Δπελενβαζία θοιάηςκ ή αζμιδπακζηχκ απμαθήηςκ ηαθείηαζ μζαδήπμηε ηεπκζηή
επελενβαζία ηνμπμπμίδζδξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ, ιε ζημπυ ηδκ ελάθεζρδ ή ηδ
ιείςζδ ηςκ εη ηδξ δζαεέζεχξ ημοξ, δοζιεκχκ ζοκεδηχκ.
“Βζμθμβζηχξ απαζημφιεκμ Ολοβυκμ” ή Β.Α.Ο ηαθείηαζ δ πμζυηδηα ημο ηαηά ηδκ
μλείδςζδ ηδξ μνβακζηήξ φθδξ δζα ηδξ δνάζεςξ ιζηνμμνβακζζιχκ ηαηακαθζζηυιεκμο
μλοβυκμο ζε πνυκμ ζε πνυκμ 5 διενχκ ηαζ ζε εενιμηναζία 20μC εηπεθναζιέκμο ζε
mg/l υπςξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηζξ Πνυηοπεξ Μεευδμοξ.
“Υδιζηχξ απαζημφιεκμ μλοβυκμ” ή Υ.Α.Ο ή COD ηαθείηαζ δ πμζυηδηα ημο οπυ ηζξ
ζοκεήηεξ ηδξ Πνμηφπμο Μεευδμο ακαθφζεςξ ηαηακαθζζηυιεκμο μλοβυκμο ηαηά ηδκ
δζ’επζδνάζεςξ ζζπονχξ μλεζδςηζημφ ιέζμο, πδιζηή (άκεο ιεζμθααήζεςξ
ιζηνμμνβακζζιχκ) μλείδςζδ ηςκ εκηυξ ηςκ απμαθήηςκ πενζεπμιέκςκ ακαβςβζηχκ
μοζζχκ.
“Υνχια οβνμφ” ηαθείηαζ δ ειθάκζζδ ημο οβνμφ ιεηά ηδκ ελ’αοημφ αθαίνεζδ ηςκ εκ
αζςνήζεζ ζηενεχκ υπςξ ημφημ ηαεμνίγεηαζ απυ ηζξ Πνυηοπεξ Μεευδμοξ.
“Λίπδ ηαζ Έθαζα” ηαθμφκηαζ μζ μοζίεξ μζ δοκάιεκεξ κα ελαπεμφκ εη δεζβιάηςκ δζα
πεηνεθασημφ μλέμξ ή εηένμο εβηεηνζιέκμο δζαθοηζημφ υπςξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηζξ
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Πνυηοπεξ Μεευδμοξ.
“mg/l” είκαζ ηα πζθζμζηυβναιια ακά θίηνμ ηαζ ζζμφκηαζ ιε ιένδ ακά εηαημιιφνζμ.
“pH” δζαθφιαημξ ηαθείηαζ μ ανκδηζηυξ δεηαδζηυξ θμβάνζειμξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ
ζυκηςκ οδνμβυκμο ηαζ δείπκεζ ημ ιέβεεμξ ηδξ μλφηδηαξ ή αθηαθζηυηδηαξ
εηπεθναζιέκδξ δζα ηδξ ηθίιαηαξ ph απυ 0 έςξ 14 . Μέζμ ηδξ ηθίιαηαξ είκαζ ηα 7,0
ηαζ ακηζπνμζςπεφεζ ημ μοδέηενμ δζάθοια εκχ ηζιέξ άκς ημο 7,0 δδθχκμοκ ημ ιέβεεμξ
αθηαθζηυηδηαξ ηαζ ηζιέξ ηάης ημο 7,0 ημ ιέβεεμξ ηδξ μλφηδηαξ.
2.8. “Φαζκμθζηέξ εκχζεζξ” ζημ ζφκμθυ ημοξ ηαθμφιεκεξ “θαζκυθεξ” , ηαθμφκηαζ ηα
οδνμλοθζζιέκα πανάβςβα ημο αεκγμθίμο δοκάιεκα κα πνμζδζμνζζημφκ ιε ηζξ
Πνυηοπεξ Μεευδμοξ.
2.9. “Πνυηοπμξ Μέεμδμξ” ηαθείηαζ δ δζαδζηαζία δ πενζβναθυιεκδ ζηδκ εηάζημηε
ηεθεοηαία έηδμζδ “ηςκ Πνμηφπςκ Μεευδςκ ελεηάζεςξ Ύδαημξ ηαζ Λοιάηςκ”, ημο
Ονβακζζιμφ Γδιμζίαξ Τβείαξ ηςκ Ζ.Π.Α
2.10. “ηενεά εκ αζςνήζεζ” ηαθμφκηαζ μζ επί ημο φδαημξ ηςκ απμαθήηςκ ή ζε αοηυ
εονζζηυιεκεξ ζηενεέξ μοζίεξ μζ μπμίεξ δφκακηαζ κα αθαζνεεμφκ δζα ηδξ δζαθφζεςξ
αοημφ.
2.6.
2.7.

ΑΡΘΡΟ 3
ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ
3.1

Όθεξ μζ Δπζπεζνήζεζξ (οθζζηάιεκεξ ηαζ κέεξ ) πμο είκαζ εβηαηαζηδιέκεξ ιέζα
ζηα υνζα ημο Γήιμο Υμνηζάηδ οπμπνεμφκηαζ κα δζαεέημοκ ηα οβνά απυαθδηα
ημοξ ζημ δίηηομ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.




3.2

Όπμο ημ δίηηομ είκαζ πακημννμσηυ εα δζαηίεεκηαζ ζημκ οπάνπμκηα
ημζκυ αβςβυ
Όπμο είκαζ πςνζζηζηυ ζημ δίηηομ ηςκ αηαεάνηςκ ηδξ πενζμπήξ.
Ζ εκηυξ ημο δζηηφμο οπμκυιςκ πενζμπή ανιμδζυηδηαξ Γ.Δ.Τ.Α.
πανμπέηεοζδ ηςκ ιδ μζηζαηχκ (αζμιδπακζηχκ) απμαθήηςκ επζηνέπεηαζ
ιυκμ ηαηυπζκ ζπεηζηήξ άδεζαξ πμνδβμφιεκδξ οπυ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.

Γζα ηδκ έηδμζδ ηδξ άδεζαξ δζαεέζεςξ ηςκ αζμιδπακζηχκ απμαθήηςκ
απαζηείηαζ πένακ ηςκ πνμαθεπμιέκςκ ζημκ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΚΑΗ ΟΜΒΡΗΧΝ ΤΓΑΣΧΝ
ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ δ οπυ ημο οπεοεφκμο ηδξ Δπζπείνδζδξ οπμαμθή πνμξ ηδκ
Γ.Δ.Τ.Α. ζπεηζηήξ ιεθέηδξ ζηδκ μπμίακ εα θαίκεηαζ δ πανμπή ηςκ απμαθήηςκ
(ιε ηζξ πνμκζηέξ ηδξ δζαηοιάκζεζξ ηαζ ηζξ αζπιέξ ηδξ), δ παναβςβζηή
δζαδζηαζία ηαζ δ ζφκεεζδ ηςκ απμαθήηςκ ηαζ ηα εκ βέκεζ παναηηδνζζηζηά
ημοξ (εενιμηναζία, δζαηοιάκζεζξ ημο pH, ημλζηυηδηα, αανέα ιέηαθθα,
αζμδζαζπαζζιμηδηα ηθπ) ηαζ εθυζμκ πνμαθέπεηαζ ημκ ηνυπμ επελενβαζίαξ
ηςκ εκ θυβς απμαθήηςκ. Γζα ηζξ πενζπηχζεζξ πμο οπάνπμοκ Δονςηχδζηεξ,
Δονςπασηέξ Πνμδζαβναθέξ, Οδδβίεξ ηθπ. πμο πνμαθέπμοκ υνζα, ηνυπμ
επελενβαζίαξ πνζκ ηδκ δζάεεζδ ηςκ απυαθδηςκ ηθπ. πνέπεζ οπμπνεςηζηά κα
ηδνμφκηαζ ηαη’ εθάπζζημκ. (Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ δ prEN 1825 βζα ηδκ
ηαηαηνάηδζδ θζπχκ). Σα παναπάκς εηηυξ ηδξ οπμβναθήξ ηςκ ανιμδίςκ βζα
ηδκ ζφκηαλδ ηδξ επζζηδιυκςκ θένμοκ ηαζ ηδκ οπμβναθή ημο ζδζμηηήηδ μ
μπμίμξ είκαζ ηαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ ηαθή θεζημονβία ηςκ εβηαηαζηάζεςκ.
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Καη’ εθάπζζημκ ηα πναηήνζα οβνχκ ηαφζζιςκ ηαζ ηα πθοκηήνζα-θζπακηήνα
αοημηζκήηςκ εα δζαεέημοκ ζφζηδια εθαζμζοθθέηηδ-αμναμνμζοθθέηηδ
(δζαηίεεηαζ ζπεηζηυ οπυδεζβια εθάπζζηςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ απαζηήζεςκ) ηαζ
υθα ηα εζηζαηυνζα-ηααένκεξ ηαζ ενβαζηήνζα ηνμθίιςκ – γαπανμπθαζηζηήξ εα
δζαεέημοκ ηεκηνζηυ θζπμζοθθέηηδ. Ακ δεκ είκαζ δοκαηή δ εβηαηάζηαζδ
ηεκηνζημφ θζπμζοθθέηηδ (παθαζέξ ηαηαζηεοέξ) εα ημπμεεημφκηαζ
θζπμζοθθέηηεξ ζηζξ επί ιένμοξ εβηαηαζηάζεζξ πθφζδξ. Οζ θζπμζοθθέηηεξ εα
είκαζ επαββεθιαηζημφ ηφπμο ηαζ υπζ απθυξ μζηζαηυξ ζφθςκαξ.
Σα παναπάκς, εηηυξ ηδξ οπμβναθήξ ηςκ ανιμδίςκ βζα ηδ ζφκηαλδ
επζζηδιυκςκ, θένμοκ ηαζ ηδκ οπμβναθή ημο ζδζμηηήηδ, μ μπμίμξ είκαζ ηαζ
οπεφεοκμξ βζα ηδκ ηαθή θεζημονβία ηςκ εβηαηαζηάζεςκ.
Ζ ιεθέηδ εα πενζθαιαάκεζ πδιζηέξ ακαθφζεζξ ακηζπνμζςπεοηζηέξ ηδξ επί
24ςνμο αάζεςξ εηνμήξ ηςκ απμαθήηςκ, πδιζημηεπκζηή έηεεζδ επί ηδξ
πνμηεζκυιεκδξ επελενβαζίαξ ηςκ απμαθήηςκ ςξ ηαζ ζπέδζα, ηθίιαηαξ 1:50
ημοθάπζζημκ ηαηυρεςκ ηαζ ημιχκ ηδξ εβηαηάζηαζδξ επελενβαζίαξ. Δπίζδξ εα
οπμαάθθεηαζ ζπεηζηυ ημπμβναθζηυ δζάβναιια οπυ ηθίιαηα 1:200 ηαζ ηάεε
άθθμ ζημζπείμ πμο κα δζεοημθφκεζ ημκ έθεβπμ ηδξ ιεθέηδξ . Ζ Γ.Δ.Τ.Α.
δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα γδηήζεζ ηδκ οπμαμθή ηαζ άθθςκ ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ
πνδζίιςκ ζημζπείςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ ηαζ κα επζαάθθεζ ηδκ εηηέθεζδ
πνμζεέηςκ ένβςκ δ ηδκ ηνμπμπμίδζδ, αεθηίςζδ ηαζ ζοιπθήνςζδ ηςκ
πνμαθεπμιέκςκ ηαεχξ ηαζ πνμζηαηεοηζηχκ ιέηνςκ βζα ημ δίηηομ, ημκ
απμδέηηδ ηαζ ημ πενζαάθθμκ.
3.3

Οζ επζπεζνήζεζξ μθείθμοκ υπςξ εκηυξ εκυξ (1) ιδκυξ απυ ηδξ πνμζηθήζεχξ
ηςκ, οπμαάθμοκ πνμξ έθεβπμ ηα οπυ ηδξ πανμφζδξ πνμαθεπυιεκα ζημζπεία.

3.4

Γζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ πδιζηχκ ακαθφζεςκ εα
ενβαζηδνζαηέξ ιέεμδμζ ηαηά πνμηίιδζδ αοηέξ πμο
STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION
WASTE WATER ηδξ Αιενζηακζηήξ Δκχζεςξ
πενζβναθυιεκεξ Πνυηοπεξ Μεευδμοξ.

3.5

Πνμηεζιέκμο κα ζοκαθεεί δ ζπεηζηή ζφιααζδ ηαζ κα πμνδβδεεί δ άδεζα
δζάεεζδξ απμαθήηςκ ηδξ Δπζπείνδζδξ ζημ δίηηομ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ, δ
ζφκεεζδ ηςκ απμαθήηςκ πνέπεζ κα εονίζηεηαζ ιέζα ζηα υνζα πμο μνίγμκηαζ
ζημκ ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ

3.6

Ζ ηήνδζδ ηςκ παναπάκς μνίςκ ηαζ πνμτπμεέζεςκ βζα Δπζπεζνήζεζξ πμο
θεζημονβμφκ εα αεααζχκεηαζ απυ ζδζςηζηυ πδιζηυ ενβαζηήνζμ (ιε έβηνζηδ
άδεζα θεζημονβίαξ) ή άθθμ επίζδιμ ηναηζηυ δ πακεπζζηδιζαηυ ενβαζηήνζμ.
Γζα Δπζπεζνήζεζξ πμο δεκ έπμοκ αηυια θεζημονβήζεζ μζ πνμαθεπυιεκεξ
ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ παναπάκς ζημζπείςκ ηαζ εκχζεςκ ζηα απυαθδηα εα
αεααζχκμκηαζ απυ ημκ οπεφεοκμ ζπεδζαζιμφ πδιζηυ ή πδιζηυ ιδπακζηυ. ε
ηάεε πενίπηςζδ μ Γεκζηυξ Γζεοεοκηήξ ή ζδζμηηήηδξ ηδξ επζπείνδζδξ πνέπεζ κα
οπμβνάθμοκ βζα ηδκ εβηονυηδηα ηςκ παναπάκς ζημζπείςκ.

3.7

Σα ηαεανά κενά (κενά ζοιπφηκςζδξ, ρφλδξ ιδπακδιάηςκ ηθπ) επζηνέπεηαζ
κα απμπεηεφμκηαζ ζημ δίηηομ μιανίςκ ιεηά απυ πνμδβμφιεκδ άδεζα ηδξ
Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ.

αημθμοεμφκηαζ μζ
πνμαθέπμκηαζ ζηα
OF WATER AND
Γδιμζίαξ Τβείαξ
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3.8

Μεηά ηδκ απυ ηδκ Γ.Δ.Τ.Α. πνμηαηανηηζηή έβηνζζδ ηδξ ιεθέηδξ δζαεέζεςξ
ηςκ αζμιδπακζηχκ απμαθήηςκ μζ εκδζαθενυιεκμζ μθείθμοκ κα εθανιυζμοκ ηα
ζηδ ιεθέηδ πνμαθεπυιεκα εκηυξ πνμεεζιίαξ ηνζχκ (3) ιδκχκ ή άθθδξ απυ
ηδκ Γ.Δ.Τ.Α. ηαζζμιέκδξ ακαθυβςξ πνμξ ημ ιέβεεμξ ηδξ οπυρδ
εβηαηαζηάζεςξ επελενβαζίαξ ηςκ αζμιδπακζηχκ απμαθήηςκ.

3.9

Μεηά ηδκ θήλδ ηδξ ηαπεείζδξ πνμεεζιίαξ δ Γ.Δ.Τ.Α. εα πνμααίκεζ ζηδκ
δζαδζηαζία εθέβπμο ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ θεζημονβίαξ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ
επελενβαζίαξ ηςκ απμαθήηςκ δζ' αοημρζχκ ηαζ δεζβιαημθδρζχκ
δζεκενβμοιέκςκ οπυ ανιυδζμο ζοκενβείμο ημο. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. ιπμνεί κα γδηήζεζ
ηδκ ημπμεέηδζδ αοηυιαημο δεζβιαημθήπηδ ιε έλμδα ηδξ απμπεηεουιεκδξ
επζπείνδζδξ.

3.10 Ζ δαπάκδ εηηεθέζεςξ ηςκ εθέβπςκ εα αανφκεζ ημκ εθεβπυιεκμ.
3.11 Καηά ηδκ οπυ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. πμνήβδζδ ηδξ άδεζαξ απμπεηεφζεςξ εα μνίγεηαζ
ηαζ ημ πμζυ δζα ημο μπμίμο εα επζαανφκεηαζ εηδζίςξ εηάζηδ αζμιδπακία ή
άθθδ νοπαίκμοζα επζπείνδζδ, δζα ηδκ ζε Κεκηνζηυ ηαειυ ιζηηυ (μιμφ ιεηά
ηςκ μζηζαηχκ θοιάηςκ) αζμθμβζηυ ηαεανζζιυ ηςκ απμαθήηςκ ηςκ. Ζ ημζαφηδ
επζαάνοκζδ εα ηαεμνίγεηαζ οπυ ημο Γ.. ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. ακαθυβςξ πνμξ ημ
απμπεηεουιεκμ θμνηίμ νοπάκζεςξ εηπεθναγυιεκμ εζξ kg ζηενεχκ εκ
αζςνήζεζ BOD5 ηαζ COD ακά 24ςνμκ ηαζ ηαη' έημξ.
3.12 Ζ ηαηά ηα ακςηένς πμνδβμφιεκδ άδεζα απμπεηεφζεςξ είκαζ μνζζιέκμο
πνυκμο ηαεμνζγυιεκμο οπυ ημο Γ.. ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
3.13 Πνμ ηδξ θήλδξ ηαφηδξ δ δζεφεοκζδ ηδξ αζμιδπακίαξ μθείθεζ κα οπμαάθεζ ζηδκ
Γ.Δ.Τ.Α. ηα απαζημφιεκα απμδεζηηζηά ζημζπεία ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ
θεζημονβίαξ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ επελενβαζίαξ ηςκ απμαθήηςκ ηδξ ςξ ηαζ ηδξ
πθήνμοξ ζοιιμνθχζεχξ ηδξ πνμξ ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζδξ πνμηεζιέκμο κα
θάαεζ ηδκ ακακέςζδ ηδξ άδεζαξ απμπέηεοζδξ. ε ακηίεεηδ πενίπηςζδ αθθά
ηαζ ζε ηάεε άθθδ πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία δζαπζζηχκεηαζ ή ιδ
απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ηςκ εβηαηαζηάζεςκ επελενβαζίαξ ηςκ
απμαθήηςκ, δ Γ.Δ.Τ.Α. δφκαηαζ κα ακαηαθεί ηδκ πμνδβδεείζα άδεζα.
3.14 Ακ ηνζεεί απαναίηδημ, δ ΓΔΤΑ ιπμνεί κα γδηήζεζ ημκ πθήνδ ή ιενζηυ
απμπνςιαηζζιυ ηςκ απμαθήηςκ ιε εοεφκδ, θνμκηίδα ηαζ δαπάκδ ημο
ζδζμηηήηδ.
3.15 Απαβμνεφεηαζ δ απεοεείαξ δζμπέηεοζδ ζημ δίηηομ απμπέηεοζδξ ηςκ
αηαεάνηςκ οβνχκ ηςκ ζηάαθςκ. Γζα ηδκ πανμπέηεοζδ ημοξ απαζηείηαζ
πνμδβμοιέκςξ δ απαθθαβή ημοξ απυ ηζξ αδζάθοηεξ μοζίεξ ηθπ ιε ηδκ πνήζδ
αυενςκ ηαείγδζδξ δ άθθδξ εβηαηάζηαζδξ δ μπμία εβηνίκεηαζ απυ ηδκ
Γ.Δ.ΤΑ. ε ηάεε ακηίεεηδ πενίπηςζδ δφκαηαζ κα επζαθδεμφκ ηαηά πενίπηςζδ
ηαζ ακαθυβςξ μζ πνμαθεπυιεκεξ απυ ημκ Κακμκζζιυ ηονχζεζξ.
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ
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4.1

Κάεε Δπζπείνδζδ μθείθεζ κα ηδνεί επίζδιμ αζαθίμ εθέβπμο ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ
απμπεηεοιέκςκ αζμιδπακζηχκ απμαθήηςκ ηδξ ημ μπμίμ δέμκ υπςξ
εκδιενχκεηαζ ηαεδιενζκχξ ηαζ οπμβνάθεηαζ οπυ ανιυδζμο Υδιζημφ
Μδπακζημφ .

4.2

Κάεε Δπζπείνδζδ οπμπνεμφηαζ κα εζδμπμζεί ηδ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ βζα
μπμζαδήπμηε ιεηααμθή ζηδκ παναβςβζηή ηδξ δζαδζηαζία απυ ηδκ μπμία
εκδέπεηαζ κα επέθεεζ ιεηααμθή ζηδκ πμζυηδηα ή ηδκ πμζυηδηα ηςκ
απμαθήηςκ.

4.3



Ζ εζδμπμίδζδ πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ ιεθέηδ ζηδκ μπμία κα
θαίκμκηαζ ηα πνυζεεηα ιέηνα ηα μπμία εκδεπμιέκςξ απαζημφκηαζ βζα
ηδκ ηήνδζδ ηςκ μνίςκ εηπμιπήξ.



Ζ ιεθέηδ αοηή πνέπεζ κα έπεζ ηδκ έβηνζζδ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. πμο απακηά
έββναθα ηαεμνίγμκηαξ ηαοηυπνμκα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ζπεηζηχκ ένβςκ.

Κάεε Δπζπείνδζδ οπμπνεμφηαζ, υηακ επζαάθθεηαζ απυ ηδκ θφζδ ή ηδκ
πμζυηδηα ηςκ απμαθήηςκ ηδξ, κα εβηαηαζηήζεζ δζαηάλεζξ ελμιάθοκζδξ ηδξ
νμήξ χζηε αοηή κα ηαηακέιεηαζ ζε ιεβαθφηενμ πνμκζηυ δζάζηδια ή κα βίκεηαζ
ζε ηαεμνζζιέκεξ χνεξ ηδξ διέναξ.
ΑΡΘΡΟ 5
ΤΠΔΡΒΑΗ ΟΡΙΧΝ

5.1

Ζ Δπζπείνδζδ είκαζ οπεφεοκδ κα ηδνεί ηα υνζα ηαζ κα πθδνεί ηζξ οπμπνεχζεζξ
πμο μνίγμκηαζ απυ ημοξ παναπάκς υνμοξ ζφκδεζδξ ζημ δίηηομ απμπέηεοζδξ
ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ.

5.2

Σοπυκ οπένααζδ εα επζθένεζ ηδκ επζαμθή πνμζηίιμο ή/ηαζ πνμζςνζκή
δζαημπή ηδξ ζφκδεζδξ, εκχ μ εκημπζζιυξ ηνζχκ ζοκεπυιεκςκ οπεναάζεςκ εα
επζθένεζ ηδκ ακαζημθή ημο ζοιαμθαίμο ζφκδεζδξ.

5.3

ε πενίπηςζδ πμο βζα μπμζμδήπμηε θυβμ εζζέθεμοκ ζημ κενυ επζηίκδοκεξ ή
αθααενέξ μοζίεξ ζε ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ πμζυηδηεξ πένακ ηςκ πνμαθεπμιέκςκ
δ επζπείνδζδ μθείθεζ κα εζδμπμζήζεζ άιεζα ηδκ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ηαζ κα
πάνεζ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα βζα ηδκ απμιάηνοκζή ημοξ.

5.4

ε πενίπηςζδ ζμαανμφ ηζκδφκμο ζζπφμοκ ηα ακαθενυιεκα ζπεηζηχξ ζημ
άνενμ 17.4 ημο Κακμκζζιμφ Απμπέηεοζδξ.
ΑΡΘΡΟ 6
ΦΡΔΑΣΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ

6.1

ε ηάεε εβηαηάζηαζδ πνέπεζ κα ηαηαζηεοάγμκηαζ ιε δαπάκεξ ημο ζδζμηηήηδ,
εζδζηά θνεάηζα δεζβιαημθδρίαξ βζα ηδκ ιέηνδζδ ηδξ πανμπήξ ηαζ ημκ έθεβπμ
ηςκ απμαθήηςκ. Αοηά πνέπεζ κα είκαζ ανίζηδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ κα ηοβπάκμοκ
ηαηαθθήθμο ζοκηδνήζεςξ, κα ανίζημκηαζ δε ζε πχνμοξ εοηυθςξ πνμζζημφξ
βζα ηαεανζζιυ ηαζ επζεεχνδζδ.

6.2

Ζ ηαηαζηεοή ηαζ ζοκηήνδζδ ημφηςκ αανφκεζ ημκ ζδζμηηήηδ ημο μπμίμο μζ
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απμπεηεουιεκμζ πχνμζ βεζηκζάγμοκ πνμξ ημκ απμπεηεοηζηυ αβςβυ. Σα εη ηςκ
ακςηένς πχνςκ πνμενπυιεκα θφιαηα δζένπμκηαζ ελ'μθμηθήνμο δζα ηςκ
θνεαηίςκ επζζηέρεςξ.
6.3

Κάεε Δπζπείνδζδ οπμπνεμφηαζ κα πανέπεζ εθεφεενδ πνμζπέθαζδ πνμξ αοηυ
ημ ζδιείμ, μπμζαδήπμηε ζηζβιή, ζημ εκηεηαθιέκμ πνμζςπζηυ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
Υμνηζάηδ βζα ηδκ θήρδ δεζβιάηςκ ηαζ ηδκ ιέηνδζδ ηδξ πανμπήξ.
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(IV)

ΜΔΛΔΣΗ
ΛΙΠΟΤΛΛΔΚΣΗ

ΣΤΠΟ ΚΑΗ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΑΠΟΒΛΖΣΟΤ
ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ
ΕΣΘΑΣΟΡΘΟ
ΜΔΓΑΛΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΤΝΔΥΧ
ΚΟΤΕΗΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ
ΚΟΤΕΗΝΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ ή ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ
ΚΟΤΕΗΝΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ

ΜΟΝΑΔΕ ΚΡΕΑΣΟ
ΦΑΓΔΗΟ
ΦΑΓΔΗΟ ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΡΔΑΣΟ
ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ
SUPERMARKET ΜΔ ΜΟΝΑΓΑ ΤΚΔΤΑΗΑ - ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ

ΜΟΝΑΔΕ ΕΠΕΞΡΓΑΘΑ ΕΛΑΘΩΝ ΚΑΘ ΛΘΠΩΝ
ΜΟΝΑΓΑ ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ
ΔΛΑΗΟΤΚΔΤΑΣΖΡΗΟ
ΜΟΝΑΓΑ ΔΞΔΤΓΔΝΗΜΟΤ ΔΛΑΗΟΤ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΞΖΡΧΝ ΚΑΡΠΧΝ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΗΠ, ΓΑΡΗΓΑΚΗΑ κλπ
ΔΣΟΗΜΑΗΑ ΔΣΟΗΜΧΝ ΓΔΤΜΑΣΧΝ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΦΑΡΗΧΝ
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ΤΣΑΖ ΣΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ
ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΑ ΣΔΡΔΑ
ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΑ ΣΔΡΔΑ ΠΟΤ ΑΠΟΤΝΣΗΘΔΝΣΑΗ ΓΡΖΓΟΡΑ
ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΛΗΠΧΝ g/l
ΠΟΟΣΖΣΑ ΛΗΠΧΝ
ΤΝΔΥΧ λίηπα/εβδομαδα
ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ λίηπα/εβδομαδα
ΠΟΡΑΓΗΚΑ (ΑΣΤΥΖΜΑ) λίηπα/εβδομαδα

ΥΗΜΘΚΑ ΚΑΘΑΡΘΜΟΤ
Αν σπεζιμοποιούνηαι σεμικα, αςηο ππέπει να γίνεηαι όζο ηο δςναηόν
ζπανιόηεπα για να μεν παπαβλάπηεηαι ε διασωπιζιμόηεηα ηων λαδιών και
λιπών

ΑΛΛΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ

ΓΗΑΣΑΗΟΛΟΓΖΖ
ΕΜΠΟΡΘΚΕ ΚΟΤΖΘΝΕ
ΠΑΡΟΥΖ

Q=M*VM*F/(t*3600)

M
VM

μέζε ηιμή δεζηών γεςμάηων ανα εμέπα
ζςνηελεζηερ ηύπος μονάδαρ

F

ζςνελεζηήρ ζποπαδικήρ θόπηιζερ

t

μέζορ εμεπεζιορ σπόνορ λειηοςπγίαρ (ώπερ)
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ΣΤΠΟ ΚΟΤΕΗΝΑ

VM

F

ΚΟΤΕΗΝΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ

100

5

ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ

50

8,5

ΚΟΤΕΗΝΔ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ (ΔΡΓΟΣΆΞΗΑ-ΦΟΗΣ. ΔΣΗΔ
FAST FOOD)

5

20

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ

20

13

ΚΟΤΕΗΝΔ ΤΝΔΥΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ (ΜΔΓΑΛΖ ΚΛΗΜΑΚΑ)

10

22

ΜΟΝΑΔΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΘΑ ΚΡΕΑΣΟ
ΠΑΡΟΥΖ

Q=M*VM*F/(t*3600)

M
VM

μέζε ηιμή ηερ ποζόηεηαρ πος επεξεπγαδεηαι ζε κιλά
ζςνηελεζηερ ηύπος μονάδαρ

F

ζςνελεζηήρ ζποπαδικήρ θόπηιζερ

t

μέζορ εμεπεζιορ σπόνορ λειηοςπγίαρ (ώπερ)

ΣΤΠΟ ΜΟΝΑΓΑ

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

VM

F

ΜΗΚΡΖ

< 5 ΕΜ

100

5

ΜΔΑΗΑ

<10 ΕΜ

50

8,5

ΜΔΓΑΛΖ

<40 ΕΜ

5

20

1 ΕΜ (δωική μονάδα) ανηιζηοισεί ζε 1 μεγάλο μοζσάπι, 2,5 σοιπομεηέπερ, 1,5
μοζσαπι μικπό (πεπίπος 250 kg)

ΠΟΛΛΑΠΛΑΘΑΣΘΚΟΘ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ
ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ Fd
Πςκνόηεηα λιπαπών οςζιων

ζςνηελεζηερ

< 0,94

1

> 0.94

1,5
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ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ Ft

ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ
ΤΓΡΟΤ oC

ζςνηελεζηερ

< 60

1

> 60

1,3

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΧΝ Fr
ΥΡΖΖ

ζςνηελεζηερ

ΟΥΗ

1

ΝΑΗ

1,3

ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΟΝΟΜΑΣΘΚΟΤ ΜΕΓΕΘΟΤ - NS

NS = Q * Fd * Ft * Fr

ΕΛΑΥΘΣΗ ΥΩΡΗΣΘΚΟΣΗΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΛΘΠΟΤ

V1 = 0,04 * NS

m

3

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΛΗΠΟΤ

m

3

Α1 = 0,25 * NS

m

2

ΠΡΑΓΜΑΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΗΑΥΩΡΗΜΟΤ ΛΗΠΟΤ

m

2

ΕΛΑΥΘΣΗ ΕΠΘΦΑΝΕΘΑ ΔΘΑΥΩΡΘΜΟΤ ΛΘΠΟΤ
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ΕΛΑΥΘΣΟ ΟΓΚΟ ΔΘΑΥΩΡΘΜΟΤ ΛΘΠΟΤ

V2 = 0,24 * NS

m

3

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΟΓΚΟ ΓΗΑΥΩΡΗΜΟΤ ΛΗΠΟΤ

m

3

V3 = 0,1 * NS

m

3

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΟΓΚΟ ΘΑΛΑΜΟΤ ΤΛΛΟΓΖ ΛΑΠΖ

m

3

ΕΛΑΥΘΣΟ ΟΓΚΟ ΘΑΛΑΜΟΤ ΤΛΛΟΓΗ ΛΑΠΗ

ΕΛΑΥΘΣΕ ΔΘΑΣΟΜΕ ΑΓΩΓΩΝ ΕΘΟΔΟΤ ΕΞΟΔΟΤ
NS
DN mm
2
100
4
100
7
125
10
150
15
200
20
200
25
200

ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΕ ΔΘΑΣΟΜΕ ΑΓΩΓΩΝ ΕΘΟΔΟΤ ΕΞΟΔΟΤ

mm

60

61

(V)

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ
Μ. Δ Π Δ Ξ Δ Ρ Γ Α  Ι Α  Τ Γ Ρ ΧΝ
ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ
ΠΡΑΣΗΡΙΧΝ & ΠΛΤΝΣΗΡΙΧΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΧΝ

ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ
ΠΡΑΣΗΡΙΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ ΚΑΙ ΠΛΤΝΣΗΡΙΧΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΧΝ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ
Ζ πανμφζα ηεπκζηή πνμδζαβναθεί έπεζ ζακ ζηυπμ κα πενζβνάρεζ ηζξ εθάπζζηεξ
ηεπκζηέξ απαζηήζεζξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ιμκάδςκ επελενβαζίαξ οβνχκ απμαθήηςκ
πναηδνίςκ ηαοζίιςκ ηαζ πθοκηδνίςκ αοημηζκήηςκ πμο δζαεέημοκ ηα θφιαηα ημοξ
ζημ δίηηομ απμπέηεοζδξ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ. Ζ πνμδζαβναθή αοηή είκαζ
εκδεζηηζηή υζμκ αθμνά ηζξ απαζημφιεκεξ δζαηάλεζξ επελενβαζίαξ. Οπμζαδήπμηε άθθδ
δζάηαλδ είκαζ απμδεηηή ανηεί κα απμδεζηκφεηαζ υηζ επζηοβπάκεζ ίδζα ή ηαθφηενα
απμηεθέζιαηα απυ ηδκ πενζβναθυιεκδ.

Σεσνική Πεπιγπαθή
Γενικά
Ο δζαπςνζζηήξ θαδζμφ/κενμφ είκαζ ζπεδζαζιέκμξ βζα κα δζαπςνίγεζ εθεφεενα δζαθοηά
εθαθνζά οβνά (prEN 858-1 ζφιθςκα ιε ηα Δονςπασηά Πνυηοπα ηαζ DIN1999
ζφιθςκα ιε ηα Γενιακζηά πνυηοπα) ιε εζδζηυ αάνμξ < 0,950 (οπμπνμσυκηα
πεηνεθαίμο υπςξ δ αεκγίκδ ηαζ άθθα ακυνβακα οθζηά).
Σμ ζφζηδια δεκ δζαπςνίγεζ Μδπακζηά ή πδιζηά βαθαηηςιέκα θάδζα, Φοηζηά θάδζα ή
θίπδ γχςκ, ηενεά θίπδ.
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Μέπη ηος ςζηήμαηορ

Βοπβοποζςλλέκηηρ (Grit trap)
ημκ εάθαιμ αοηυ βίκεηαζ αθαίνεζδ ηςκ ζηενεχκ πμο οπάνπμοκ ζημ οθζηυ πνμξ
επελενβαζία επζηοβπάκμκηαξ έηζζ ακειπυδζζηδ θεζημονβία ημο δζαπςνζζηή. Ο
αμναμνμζοθθέηηδξ (Grit trap) είκαζ δ πνχηδ απυ ηζξ δφμ δελαιεκέξ πμο πενζέπεζ ημ
ζφζηδια. Ζ πμδζά εζζυδμο εββοάηαζ ιζα άνζζηδ πνήζδ ημο πνυκμο παναιμκήξ ζημ
ζφζηδια. Λεζημονβεί εκάκηζα ζημκ θαζκυιεκμ πμο ηαθείηαζ ηφναδ “Eddy-currents”,
πνμηαθχκηαξ ιέβζζημ δζαπςνζζιυ ζηενεχκ. Ο αιιμδζαπςνζζηήξ (Grit trap) επίζδξ
ελζζμννμπεί ηζξ επζπηχζεζξ θυβς ηςκ δζαηοιάκζεςκ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ εζζνμήξ
ζοβηεκηνςιέκμο θαδζμφ λεηζκχκηαξ ημκ δζαπςνζζιυ εθαθνζχκ οβνχκ. Έκαξ
δζάηνδημξ ζςθήκαξ ελυδμο 90μ απμηνέπεζ ηα ζηενεά απυ ημ κα εζζέθεμοκ ζημ
ζφζηδια.
Γιασυπιζμόρ Βαπύηηηαρ για ηα Δλαθπά Κλάζμαηα
Σμ κενυ ζηδ ζοκέπεζα εζζάβεηαζ ζημκ δζαπςνζζηή αανφηδηαξ ιέζς ιζαξ ααθαίδαξ
πμο εκενβμπμζείηαζ ηαζ απμιμκχκεηαζ ιε πθςηήνα ζηδκ είζμδμ. Σμ θάδζ είκαζ πζμ
εθαθνφ απυ ημ κενυ ηαζ έηζζ επζπθέεζ ζηδκ επζθάκεζα. Σμ ζφζηδια ιπμνεί κα
δζαπςνίζεζ εθαθνζά οθζηά εζδζημφ αάνμοξ ηάης απυ 0.95.

ύζηημα Δλέγσος Ποζόηηηαρ Λαδιού (Oil Spill Control)
Ζ αοηυιαηδ ααθαίδα ζηαιαηά ηδ νμή απυ ημκ αμναμνμζοθθέηηδ (grit trap) είηε υηακ
έπεζ επζηεοπεεί δ ιέβζζηδ απμεδηεοηζηή πςνδηζηυηδηα ημο θαδζμφ, είηε υηακ ημ θάδζ
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έπεζ οπεναεί έκα ζοβηεηνζιέκμ επίπεδμ οβνμφ. ηδκ ηθεζζηή ηαηάζηαζδ δ ααθαίδα
είκαζ νοειζζιέκδ ζηα 0.5 bar ηδξ ζοκμθζηήξ δοκαιζηήξ πίεζδξ. Έηζζ πανέπεηαζ
ιέβζζηδ αζθάθεζα ημο ζοζηήιαημξ εκάκηζα ζε ηάεε ιδ ακαιεκυιεκδ εζζνμή
πεηνεθαίμο.

ηοισεία ςζζυμάηυζηρ (Coalescing Media)
Σα οπμθείιιαηα θαδζμφ ανίζημκηαζ ηαηά έκα ιένμξ ζε ιμνθή ιζηνχκ ζηαβυκςκ ιε
απμηέθεζια κα ιδκ ιπμνεί κα δζαπςνζζηεί ημ θάδζ ιε ηδκ ιέεμδμ ηδξ αανφηδηαξ.
Έηζζ μζ ιζηνέξ αοηέξ ζηαβυκεξ πνέπεζ κα οπμαμδεμφκηαζ χζηε κα ζοζζςνεφμκηαζ
ηαζ δδιζμονβμφκ άθθεξ ηαζκμφνβζεξ ιεβαθφηενεξ ζηαβυκεξ πμο ακεααίκμοκ ζηδκ
επζθάκεζα. Σμ ζημζπείμ ζοζζςιάηςζδξ πνέπεζ κα είκαζ θηζαβιέκα απυ ηαηάθθδθμ
εθαθνφ οθζηυ χζηε κα είκαζ εφημθμ κα ημκ αβάθμοιε βζα ηαεανζζιυ ηαζ κα ημκ
επακαημπμεεηήζμοιε. Ζ δζάηαλδ ελυδμο απμηεθείηαζ απυ έκα ζςθήκα (δζάηαλδ)
εηηέκςζδξ ηδξ μπμίαξ ημ ζηυιζμ ελυδμο εονίζηεηαζ ζε εέζδ ημκηά ζημκ ποειέκα
χζηε κα εονίζηεηαζ πάκηα ζε επαθή ιε ημ κενυ.

ςζκεςέρ αςηόμαηηρ ή σειποκίνηηηρ εκκένυζηρ (Draw-off Device)
Γζαπςνζζηέξ πςνίξ αοηυ ημ ζφζηδια ζοζζςνεφμοκ ηα εθαθνζά οβνά ζηδκ επζθάκεζα
ημο κενμφ ιε απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηδξ βαθαηηςιαημπμίδζδξ. Έηζζ ζηαεενά
βαθαηηχιαηα πμο δεκ ιπμνμφκ κα δζαπςνζζημφκ ιε θοζζηή ιέεμδμ εα ελένπμκηακ
απυ ημκ δζαπςνζζηή. Σμ ζφζηδια αοηυ ιπμνεί κα απμηεθείηαζ απυ ιζα ααθαίδα πμο
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κα ακμζβμηθείκεζ βζα κα ιαγεφεηαζ ημ θάδζ ζε έκακ ακελάνηδημ παναθήπηδ. Σμ θάδζ
πμο ζοβηεκηνχκεηαζ είκαζ πςνίξ κενυ ηαζ ιπμνεί κα ακηθδεεί ιέζς εκυξ ζςθήκα ηαζ
κα δζαηεεεί.
ςνηήπηζη και Λειηοςπγία
Γενικά
Γζα ιζα ακειπυδζζηδ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ μ δζαπςνζζηήξ πνέπεζ κα
ζοκηδνείηαζ πενζμδζηά. Όθα ηα ιένδ ημο πνέπεζ κα επζεεςνμφκηαζ ιδκζαία υπςξ
επίζδξ ηαζ ιεηά απυ ηάεε ιδ πνμβναιιαηζζιέκδ ενβαζία πάκς ζε αοηά.
Όθεξ μζ μοζίεξ πμο έπμοκ δζαπςνζζηεί (άιιμξ, οπμπνμσυκηα πεηνεθαίμο η.α) πνέπεζ
κα ακηθμφκηαζ ηαζ κα δζαηίεεκηαζ ηαηάθθδθα. Δλαζηίαξ ημο ηίκδοκμο εηνήλεςκ
απαβμνεφεηαζ ημ ηάπκζζια ηαζ ηάεε είδμοξ θςηζάξ μπμοδήπμηε ημκηά ζημ ζφζηδια
ηαζ εζδζηά υηακ έπεζ ακμζπεεί ημ ηαπάηζ. Πνζκ δμοθέρμοιε ζημ ζφζηδια πνέπεζ κα
αθαζνεεεί ημ δζαπςνζζιέκμ θάδζ ηαζ ημ ζφζηδια πνέπεζ κα αενζζηεί. Πνμηείκεηαζ κα
θμνζέηαζ ζοζηεοή ακαπκμήξ υηακ ηάπμζμξ δμοθεφεζ ιέζα ζε αοηυ. Σα ηαπάηζα
πνυζααζδξ ζημ ζφζηδια πνέπεζ κα ηαζνζάγμοκ ζςζηά ηαζ κα είκαζ πνμζαάζζια, έηζζ
χζηε κα ιπμνμφκ κα ζδηςεμφκ εφημθα υπμηε αοηυ πνεζάγεηαζ. Δπίζδξ δεκ πνέπεζ ηα
θμνηία πμο δδθχεδηακ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ηεζη κα λεπενκζμφκηαζ.
Οζ μοζίεξ πμο ζοθθέβμκηαζ υηακ αδεζάγεζ ημ ζφζηδια δεκ πνέπεζ κα πεηζμφκηαζ
ζημοξ οπυκμιμοξ ή ζε άθθμ ιδ εβηεηνζιέκμ απμδέηηδ. Πνέπεζ κα ζοθθέβμκηαζ ζε
εζδζημφξ πχνμοξ ζοθθμβήξ ηαζ ζδιεία ακαηφηθςζδξ.
Κάεε γδιζά ζημ ζφζηδια πνέπεζ κα επζδζμνεχκεηαζ αιέζςξ. Απαβμνεφεηαζ κα
βίκμκηαζ ηαηαζηεοαζηζηέξ αθθαβέξ ή κα βίκμκηαζ επειαάζεζξ ζηδκ ηαηάζηαζδ
θεζημονβίαξ ημο πςνίξ ηδκ έβηνζζδ ηδξ ανιυδζαξ Ανπήξ.
Καθαπιζμόρ Φίληπος
Σμ θίθηνμ πνέπεζ κα ηαεανίγεηαζ πενζμδζηά. Δθυζμκ μζ παφζεζξ ζοκηήνδζδξ
ελανηχκηαζ απυ ηζξ δζάθμνεξ ζοζηεοέξ ημο ζοζηήιαημξ, πνέπεζ κα εθέβπεηαζ ημ
ζημζπείμ ημο θίθηνμο ηάεε εαδμιάδα βζα ημοξ δομ πνχημοξ ιήκεξ θεζημονβίαξ ημο.
Γζα κα αβεζ ημ θίθηνμ απυ ηδκ ελςηενζηή ηαηαζηεοή πνέπεζ κα εθεοεενςεεί δ
ηθεζδανζά πμο οπάνπεζ ζημ πάκς ιένμξ ημο θίθηνμο ηαζ κα ζδηςεεί αοηυ απυ ημ
πενμφθζ ημο. Συηε ημ θίθηνμ ιπμνεί κα ηαεανζζηεί ιε έκα θάζηζπμ ηήπμο. ηδκ
ζοκέπεζα πνέπεζ κα δζμπεηεφζμοιε κενυ ζημκ αμναμνμζοθθέηηδ.
Σέθμξ πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ δ έηεεζδ ημο θίθηνμο ζημκ ήθζμ ή ζε αηηίκεξ UV.
Αθαίπεζη ςζζυπεςμένος Λαδιού
Σμ ζοζζςνεοιέκμ θάδζ ιπμνεί κα αθαζνεεεί πεζνμηίκδηα υηακ δε οπάνπεζ νμή ζημκ
δζαπςνζζηή. Πνέπεζ κα ζοκδεεεί δ θααή ιε ηδκ επέηηαζδ ηδξ πεζνμηίκδηδξ ααθαίδαξ
ηαζ κα ηδκ ζηνέρμοιε 90 ιμίνεξ ανζζηενυζηνμθα βζα κα ακμίλεζ. Πθέκμοιε ημ θάδζ
ιέζα ζημκ ζοθθέηηδ θαδζμφ ηαζ ηθείκμοιε ηδκ ααθαίδα πνζκ ημ κενυ ιπμνέζεζ κα
ιπεζ ζηδκ δελαιεκή.
Γζα κα βίκεζ έθεβπμξ ζηα επίπεδα οβνμφ ζημκ ζοθθέηηδ θαδζμφ ,πνέπεζ κα αθαζνεεεί
ημ ηαπάηζ ημο ζοθθέηηδ. Δάκ είκαζ απαναίηδημ πνέπεζ κα ακηθδεεί ημ θάδζ ιέζς ημο
ζςθήκα ημο ζοθθέηηδ.
ςνηήπηζη Βαλβίδαρ Τπεπσείλιζηρ Και Φλοηέπ
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Ζ ααθαίδα οπενπείθζζδξ ζημ εζςηενζηυ θεζημονβεί ζε δομ ζοκεήηεξ:


Ακμζπηή ααθαίδα: Ο ιμπθυξ ημο θθμηέν ανίζηεηαζ ζε μνζγυκηζα εέζδ ηαζ ημ
θθμηέν επζπθέεζ ζημ κενυ



Κθεζζηή ααθαίδα: Ο ιμπθυξ ημο θθμηέν είκαζ πνμξ ηα ηάης ηαζ ημ θθμηέν
είκαζ αοεζζιέκμ ζε θάδζ.

Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ θεζημονβίαξ δ ααθαίδα είκαζ ακμζπηή ηαζ ηα κενυ εζζένπεηαζ
ζημκ δζαπςνζζηή αανφηδηαξ. Ζ αοηυιαηδ ααθαίδα ζηαιαηά ηδκ νμή απυ ημκ
αιιμδζαπςνζζηή είηε υηακ οπάνπεζ οπένααζδ ηδξ ιέβζζηδξ απμεδηεοηζηήξ
ζηακυηδηαξ ζε θάδζ είηε υηακ έκα ζοβηεηνζιέκμ επίπεδμ ηδξ ζηάειδξ θαδζμφ-κενμφ
έπεζ λεπεναζηεί. ηδ εέζδ αοηή δ ααθαίδα «ηθεζδχκεζ».
Γζα κα επακαθένμοιε ηδκ ααθαίδα ζε ηαηάζηαζδ θεζημονβίαξ ιεηά ηδκ οπενπείθζζδ
πνέπεζ κα αθαζνεεεί μ πείνμξ ημο θθμηέν ηαζ κα δζαπςνζζηεί ημ θθμηέν απυ ημκ
ιμπθυ ημο. δηχκμοιε ηαζ αδεζάγμοιε ημ θθμηέν. Ακηθμφιε ημ ζοζζςνεοιέκμ θάδζ
ηαζ λακαβειίγμοιε ημ ζφζηδια ιε θνέζημ κενυ. Υνδζζιμπμζμφιε ημκ πείνμ ημο
θθμηέν βζα κα εκχζμοιε ημ θθμηέν ιε ημκ ιμπθυ ημο. ηδ ζοκέπεζα εθεοεενχκμοιε
ημ θθμηέν ήνεια έηζζ χζηε κα ιδκ αοεζζηεί. Ζ ααθαίδα επακένπεηαζ ζε ηαηάζηαζδ
θεζημονβίαξ.
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΟ

Κάεε δζαπςνζζηήξ οπμαάθθεηαζ ζε ηάπμζα ηεζη ηαζ νοειίγεηαζ έηζζ χζηε κα
ηδνμφκηαζ ηάπμζεξ πνμδζαβναθέξ.
ςζκεςή Αςηόμαηος ηαμαηήμαηορ




Σμ αάνμξ ημο πθςηήνα (Float) πνέπεζ κα είκαζ δζπθάζζμ απυ ηδ δφκαιδ πμο
απαζηείηαζ βζα κα ηθείζεζ δ ααθαίδα.
Ζ ηθεζζηή ααθαίδα κα είκαζ ζηεβακμπμζδιέκδ ζηα 0,5 bar.
Ο πθςηήναξ δμηζιάγεηαζ βζα ημ ηαηάθθδθμ ζθίλζιμ ηαζ νφειζζδ.
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Γιάηαξη Δξόδος




Ο δέηηδξ θαδζμφ ηαζ υθεξ μζ ακηαπμηνζκυιεκεξ θθάκηγεξ επζεεςνμφκηαζ βζα
κα είκαζ ζθζβιέκα.
Πνέπεζ κα έπμοκ βίκεζ ζςζηέξ εκχζεζξ
Δθέβπεηαζ μ ιδπακζζιυξ βνήβμνμο ηθεζδχιαημξ ηδξ αζθάθεζαξ ημο θίθηνμο.
Μησανιζμόρ Αςηόμαηηρ Απομάκπςνζηρ Λαδιού




Όθα ηα ιένδ πνέπεζ κα ιπμνμφκ κα απμζοκανιμθμβδεμφκ.
Οζ ααθαίδεξ εζζυδμο ηαζ ελυδμο ηαεχξ ηαζ δ εήηδ ημο ιδπακζζιμφ πνέπεζ ακ
είκαζ ζηαεενέξ.

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
1. Μεηά ηδ ζφκδεζδ ηςκ εζςηενζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ιε ηα δίηηοα φδνεοζδξ ηαζ
απμπέηεοζδξ ηδκ ηαηααμθή ηςκ εββοήζεςκ πμο πνμαθέπμκηαζ, ηαηανηίγεηαζ ιεηαλφ
ημο πεθάηδ ηαζ ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ ζφιααζδ πνμζπχνδζδξ, ιε ηδκ μπμία μ
πεθάηδξ απμδέπεηαζ ακεπζθφθαηηα ημοξ υνμοξ ημο πανυκηα Κακμκζζιμφ, ηαεχξ ηαζ
ηάεε ηνμπμπμίδζδ ή ζοιπθήνςζή ημο ιε ζπεηζηέξ απμθάζεζξ ημο Γζμζηδηζημφ
οιαμοθίμο ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ
2. Κάεε εέια πμο δεκ ακαθένεηαζ ζημκ πανυκηα ηακμκζζιυ νοειίγεηαζ ιε απυθαζδ
ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο
άνενμο 23 παν. 3 ημο Ν. 1069/80. Οζ οδνμθήπηεξ μθείθμοκ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε
ηζξ απμθάζεζξ αοηέξ. Ζ ιδ ζοιιυνθςζδξ ημοξ ζοκεπάβεηαζ ηδ δζαημπή ηδξ πανμπήξ
κενμφ ηαζ ηδκ επζαμθή πνμζηίιμο, ζφιθςκα ιε ηζξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ ημο πανυκημξ
ηακμκζζιμφ.
3. Γζαηδνμφκηαζ ζε ζζπφ μζ απμθάζεζξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Γ.Δ.Τ.Α.
Υμνηζάηδ πμο αθμνμφκ εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ φδνεοζδ ηαζ ηδκ απμπέηεοζδ, εθ’
υζμκ ζημκ πανυκηα ηακμκζζιυ δεκ οπάνπεζ πνυαθερδ επί ηςκ εειάηςκ πμο αοηέξ
επζθαιαάκμκηαζ ηαζ νοειίγμοκ.
4. Ζ ζζπφξ ημο πανυκημξ ηακμκζζιμφ ανπίγεζ απυ ηδκ έβηνζζδ ηδξ απυθαζδξ ημο
Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Γ.Δ.Τ.Α. Υμνηζάηδ απυ ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ
Υμνηζάηδ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 23 παν. 3 ημο Ν. 1069/80, υπςξ αοηυ έπεζ
ηνμπμπμζδεεί ηαζ ζζπφεζ ζήιενα.

