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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 
Θέμα: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου 
Λευκάδας, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  
 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

 
Έχοντας υπόψη :  

1. 1. Το Ν.1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 16, την παράγραφο 1 του άρθρου 29, σε 
συνδυασμό με το εδάφιο β του άρθρου 3, το άρθρο 44 και την παράγραφο 5 του 
άρθρου 57 του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση 
με την Οδηγία  2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24 Α), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 παράγραφο 7 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-
2014), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 158 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016). 
4. Τις διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ (αρ. 225-247) Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄) 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις 
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 
5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 47/Α΄).  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», ως ισχύουν. 
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8. Την υπ’ αριθ. 2527/7-1-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 83/Β΄) «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα 
αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση 
τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)».  
9. Τις διατάξεις της με αρ. Η.Π. 29407/3508/2002 Κ.Υ.Α. «Μέτρα και όροι για την 
υγειονομική ταφή των αποβλήτων» (ΦΕΚ 1572 Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
10. Τις διατάξεις της με αρ. Η.Π. 50910/2727/2003 Κ.Υ.Α. «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης» 
(ΦΕΚ 1909 Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικά την παράγραφο 3 του 
άρθρου 10, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 57 του ν. 
4042/2012, τροποποιήθηκε με το άρθρο 158 ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’) και ισχύει. 
11. Την εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. oικ. 129043/4345/8–7–2011 με θέμα: 
«Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων». 
12. Την απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό κριτηρίων και 
διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα 
με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ (ΕΕ L 
11/16.1.2003/σελ.27). 
13. Την ΠΥΣ 49/15-12-2015 «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης 
Δημιουργίας Αποβλήτων, που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-2015 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015».  
14. Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 256-26/2016 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
63085/5401/27-12-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών – Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΦΕΚ 4317/Β΄).  
15.  Την 144/02-12-2016 Απόφαση για την Έγκριση Τροποποίησης του 
Περιφερειακού Σχεδιασμού ΔΣΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Λ7Σ7Λ6-
1ΥΥ), όπως αυτή κυρώθηκε με την ΚΥΑ 61491/5301/2016 (ΦΕΚ 4175/Β/2016). 
16. Τα άρθρα 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015), όπως ισχύει, 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 
17. Το άρθρο 111, παράγραφο 5, του Ν.4622/2019, περί οργανωτικών διατάξεων 
Υπουργείων και ειδικά της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης 
Αποβλήτων. 
18. Την υπ’ αριθμ. 15870/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
«Διορισμός του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιουνίου» (ΦΕΚ 
250/Υ.Ο.Δ.Δ.). 

19. Το γεγονός της καθυστέρησης υλοποίησης και ανεπάρκειας του συνόλου των 
υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται από τον ισχύοντα 
Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων για την εξυπηρέτηση του Δήμου Λευκάδας.  
20. Την ανάγκη παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης όλων των Ανεξέλεγκτων 
Χώρων Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) και την αποφυγή δημιουργίας νέων 
Χ.Α.Δ.Α., χάριν της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, 
σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
21. Το α.π. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/102353/63/07-11-2019 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα 
Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων, όπως αυτό περιήλθε στην Υπηρεσία μας με 
το υπ’ αριθ. 252850/07-11-2019 έγγραφο του Γραφείου Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ (α.π. 
252965/07-11-2019 της Υπηρεσίας μας). 
22. Το α.π. 252965/08-11-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Δ. Λευκάδας. 
23. Το από 14-11-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του Δ. Λευκάδας (α.π. 258812/14-11-
2019 της Υπηρεσίας μας), με το οποίο μας γνωστοποίησε i) το με αρ. πρωτ. 
22196/04-11-2019 αίτημα του Δ. Λευκάδας προς τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο 
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Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με θέμα «Μεταβατική 
διαχείριση Στερεών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας», και ii) την από 08-11-2019 
Απόφαση του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Δ.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας, αποδοχής 12000t ΑΣΑ από το Δ. Λευκάδας για ένα έτος (ΑΔΑ: 
66Σ4ΟΞΚΚ-1ΘΜ). 
24. Το με αρ. πρωτ. 23062/14-11-2019 αίτημα του Δ. Λευκάδας (α.π. 259593/15-11-
2019 Γραφείου Συντονιστή) με θέμα «Έγκριση Μεταφοράς ΑΣΑ Δήμου Λευκάδας», 
όπως αυτό περιήλθε στην Υπηρεσία μας με το υπ’ αριθ. 259593/15-11-2019 έγγραφο 
του Γραφείου Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ (α.π. 259693/15-11-2019 της Υπηρεσίας μας). 
25. Το υπ’ αριθ. 259693/15-11-2019 έγγραφο ΔΙΠΕΧΩΣΧ.ΔΕ ΑΔΠΔΕΙ με θέμα 
«Εισήγηση για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου 
Λευκάδας, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» προς τη Γενική Γραμματεία 
Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων.  
26. Το α.π ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/106465/92/19-11-2019 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα 
Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του επί του προσχεδίου 
απόφασης κατά το άρθρο 158 του ν.4389/2016, όπως αυτό περιήλθε στην Υπηρεσία 
μας με το α.π. 262074/19-11-2019 έγγραφο του Γραφείου Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ(α.π. 
262114/19-11-2019 ΔΙΠΕΧΩΣΧ.ΔΕ ΑΔΠΔΕΙ).  
27. Τη σχετική εγγύτητα του νομίμως λειτουργούντα Χ.Υ.Τ.Α. υποδοχής των ΑΣΑ με 
το Δ. Λευκάδας σε συνδυασμό με τη φέρουσα ικανότητα και υπολειπόμενη 
χωρητικότητα αυτού,  όπως προκύπτει από στοιχεία της Υπηρεσίας μας και 
συγκεκριμένα από την  εκδοθείσα ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ υποδοχής (ΑΔΑ: ΨΟΝΙΟΡ1Φ-
6ΟΧ). 
28. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του εξυπηρετούμενου 
Δήμου, η οποία θα καλυφθεί από τα ανταποδοτικά τέλη, το ύψος της οποίας δεν 
μπορεί εκ των προτέρων να υπολογισθεί. 
 

Αποφασίζουμε 
 

τη μεταφορά και τελική διάθεση των ημερησίως παραγόμενων αστικών στερεών 

αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Λευκάδας, Π.Ε Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων σε νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση διάθεσης (Χώρο Υγειονομικής Ταφής 

Αποβλήτων, Χ.Υ.Τ.Α.), της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατά παρέκκλιση του 

ισχύοντος Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Ιονίων 

Νήσων και Δυτικής Ελλάδας. 

 
Η προσωρινή αυτή διαχείριση επιβάλλεται προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια 
υγεία, να καταστεί εφικτή η παύση λειτουργίας τυχόν υφιστάμενων Χώρων 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.), να αποτραπεί η δημιουργία νέων ή η 
εκ νέου ενεργοποίηση και να υλοποιηθεί η αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. που 
εξυπηρετούσαν τον εν λόγω Δήμο, λόγω της μη εισέτι υλοποίησης των αντίστοιχων 
υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται από τον ισχύοντα 
Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, και έχει ως ακολούθως: 
 

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, τα ημερησίως παραγόμενα 
αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) του Δήμου Λευκάδας, Π.Ε. Λευκάδας της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, θα μεταφέρονται για διάθεση στο ΧΥΤΑ του 
Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Δ.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας, στο Δ. Ακτίου –Βόνιτσας. 
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2. Η δαπάνη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων καθορίζεται στην προγραμματική 
σύμβαση μεταξύ του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης 
Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και του Δήμου Λευκάδας. Η εν λόγω σύμβαση είναι 
απαραίτητο να προηγηθεί της μεταφοράς και να κοινοποιηθεί άμεσα στο Γραφείο του 
Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ. 
3. Στον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. αποδεκτά θα γίνονται μόνο τα απόβλητα που 
κατατάσσονται στο Κεφάλαιο 20 "Δημοτικά Απόβλητα" του Ευρωπαϊκού Καταλόγου 
Αποβλήτων (ΕΚΑ) και ειδικότερα τα απόβλητα που μνημονεύονται στην οικεία 
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και την άδεια λειτουργίας 
αυτού. 
4. Ο Δήμος Λευκάδας οφείλει: 
α. Να μεταφέρει τα ημερησίως παραγόμενα αστικά στερεά απόβλητά του στην 
υποδεικνυόμενη στην παρούσα, νόμιμα λειτουργούσα Εγκατάσταση Διάθεσης ΑΣΑ 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΧΥΤΑ Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων 3ης Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) και να καταβάλει το τέλος χρήσης.  
β. Να τηρεί αρχείο με παραστατικά στοιχεία της μεταφοράς των αποβλήτων (έντυπα 
αναγνώρισης, ζυγολόγια κ.λ.π.) και να τα υποβάλλει όταν ζητηθούν από κάθε 
αρμόδια υπηρεσία.  
γ. Να εφαρμόσει άμεσα και πλήρως πρόγραμμα χωριστής συλλογής αποβλήτων 
συσκευασιών στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης συνεργασίας με Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, υπό την εποπτεία του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), με σκοπό να επιτευχθούν τάχιστα οι στόχοι 
του προγράμματος ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας.  
δ. Συνδυαστικά με την ανακύκλωση, να μεριμνήσει για τρόπους προσωρινής 
διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, με κατάλληλη αδειοδότηση και όρους 
περιβαλλοντικής προστασίας και με δοκιμασμένη μεθοδολογία που να οδηγεί σε 
σημαντική μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση.  
ε. Να γνωστοποιεί εγγράφως τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων μεταφοράς 
των απορριμμάτων (δημοτικών ή/και ιδιωτικών εταιρειών). Επίσης κάθε όχημα 
υποχρεούται κατά την προσέλευση στον Χ.Υ.Τ.Α. να προσκομίζει το «έντυπο 
παρακολούθησης αποβλήτου" σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129043/4345/2011 
Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ. 
στ. Να επισπεύσει την κατασκευή της Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων & 
Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) όπως προβλέπεται. 
5. Ο Φορέας Λειτουργίας του X.Y.T.A. υποδοχής οφείλει:  
α. Να αποδέχεται υποχρεωτικά τα Αστικά Στερεά Απόβλητα του Δήμου Λευκάδας 
Π.Ε. Λευκάδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 της 
παρούσας.  
β. Να ελέγχει τη σύνθεση, την ποσότητα και το είδος των αποβλήτων που μεταφέρει 
προς επεξεργασία και διάθεση ο Δήμος Λευκάδας, ώστε να είναι αποδεκτά σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρούσα, σύμφωνα με τις αδειοδοτήσεις της εγκατάστασης 
υποδοχής ως προς τα κριτήρια αποδοχής και γενικότερα με τις σχετικές διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας.  
γ. Να αποστέλλει όλα τα στοιχεία - ζυγολόγια των οχημάτων μεταφοράς 
απορριμμάτων - αδειοδοτημένων οχημάτων με τα σχετικά τιμολόγια παροχής 
Υπηρεσιών.  
6. Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, καταλογίζονται 
ποινικές, αστικές ή διοικητικές ευθύνες στον υπεύθυνο για την μη εφαρμογή της 
φορέα, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.  

7. Ο Δήμος Λευκάδας υποχρεούται στην υποβολή προς το Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, διμηνιαίας 
έκθεσης εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, καθώς και των εντύπων της παρ. 4β 
της παρούσας.  
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Η παρούσα απόφαση ισχύει για ένα (1) έτος από την υπογραφή της και εφαρμόζεται 
για ποσότητα έως δώδεκα χιλιάδες τόνους (12.000t) ημερησίως παραγόμενων 
αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Λευκάδας,  στην προαναφερθείσα 
εγκατάσταση διάθεσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας. 
  
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & 

ΙΟΝΙΟΥ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 
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Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 
1) Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Δ.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας 
Βόνιτσα, 300 02 
Fax: 2643022224 
 
2) Δήμος Λευκάδας  
Διοικητήριο, Λευκάδα - T.K. 31 100  
 
 
 
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
 
1) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας   
    α. Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων  
    gensec.wst@prv.ypeka.gr  
    β. Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων  
    Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα  
2) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Γραφείο Περιφερειάρχη  
Αλυκές Ποταμού, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα  
3) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Γραφείο Περιφερειάρχη  
Ν.Ε.Ο. Πατρών –Αθηνών 32, Τ.Κ. 26441  
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
1) Γραφείο Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ 
2) Γραφείο Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής  
3) Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας 
4) Χ.Α. - ΔΣΑ 
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