
 

                                                                                                                        
     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος :    10/8    /2022      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Aρ. Πρωτ.: 20367/4141 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ    
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ  ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
& ΧΩΡ. ΣΧΕΣ/ΜΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
Ταχ. Δνση :  Διοικητήριο 
Πληρ:A. Aνδρωνά  
Τηλέφωνο : 26953-60391- 361  
ΕMAIL: androna@pin.gov.gr 

Προς:  
1.Αστυνομικό Τμήμα Ζακύνθου 
Κ. Λομβάρδου 62 Τ.Κ Ζακύνθου. 
Email: atzakynthou@astynomia.gr 
 

2. Κοργιανίτη Διονύσιο του Φωτίου & 
   Κοργιανίτη Βασίλειο του Διονυσίου  
 Κατοίκων Λιθακιάς Ζακύνθου 

 
Κοιν: 
 

 3.Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου  
   Τερτσέτη 2 – Ζάκυνθος  
 
4.  Ψάρρη  Πέτρο  (για ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του Φορέα)  
psarris@pin.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ: Οριστική  έκθεση ελέγχου σχετικά με: «ρίψη μπαζών και σκουπιδιών σε δασική έκταση 

στην θέση Λαγκάδα, «Λατομείο» στην Λιθακιά  Ζακύνθου από τους Κοργιανίτη Διονύσιο του 

Φωτίου και Κοριανίτη Βασίλειο του Διονυσίου». 

Σχετικά: 

 1.Τo υπ. αριθμ.  πρωτ.: 3021/8/3548-β΄/16-12-2021(πρωτ. υπηρεσίας μας  1401/359/10-1-2022) 

έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ζακύνθου. 

2.Τo υπ. αριθμ.  πρωτ.: 3021/8/3518-γ΄/18-12-2021(πρωτ. υπηρεσίας μας  1398/356/10-1-2022)  

έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ζακύνθου. 

3. Την σχετική προσωρινή έκθεση ελέγχου Κ.Ε.Π.ΠΕ ΠΕ Ζακύνθου υπογεγραμμένη από του ελεγκτές 

στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2022 κατόπιν της από 21 -01 -2022 σχετικής επιτόπου αυτοψίας τους.  

4. Το υπ. αριθμ πρωτ. 1401/359, 1398/356/23-02-2022 διαβιβαστικό προσωρινή έκθεση ελέγχου 
Κ.Ε.Π.ΠΕ ΠΕ Ζακύνθου, με το οποίο ζητείτε η κοινοποίηση της, στους ελεγχόμενους. Με το 
έγγραφο αυτό τέθηκε προθεσμία στους κ. Κοργιανίτη Διονύσιο του Φωτίου και   Κοργιανίτη 
Βασίλειο του Διονυσίου  σε απολογία με βάση την παράγραφο 11γ του άρθρου 50 του Ν 
4843/2021.  
5. Το   από 14-03-2022 με αριθμ πρωτ. υπηρεσίας μας, 20367/414, απολογητικό υπόμνημα  των 
Κοργιανίτη Διονύσιο   του Φωτίου και   Κοργιανίτη Βασίλειο του Διονυσίου με συνημμένα 
έγγραφα 
 Στο υπόμνημα αναφέρονται τα κάτωθι:  

 Το γήπεδο αποτελεί ιδιοκτησία των ανωτέρω και υποβλήθηκε προς την υπηρεσία το 
σχετικό συμβόλαιο.  

 Δεν αποτελεί δασική έκταση, υποβλήθηκε πιστοποιητικό Οριστικού και Αμετάκλητου 
Χαρακτηρισμού της επιθεωρούμενης έκτασης στην θέση «ΛΑΓΚΑΔΑ» Λιθακιάς, ως ΜΗ 
ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Επισυνάπτεται  τοπογραφικό διάγραμμα της επιθεωρούμενης 
έκτασης.  
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 Οι ελεγχόμενοι καταθέτουν ότι άμεσα τα προϊόντα κατεδαφίσεων θα απομακρυνθούν 
άμεσα και θα μας αποσταλεί σχετικό αποδεικτικό από αδειοδοτημένο φορέα ΑΕΚΚ. 

 Τα προϊόντα κατεδάφισης εναποτέθηκαν στον ιδιόκτητο χώρο για μικρό χρονικό 
διάστημα λόγω των μη συμβατών ωραρίων λειτουργίας του φορέα ΑΕΚΚ και είναι σε 
αναμονή για την μεταφορά τους . 

 Το αμμοχάλικο που υπάρχει στο χώρο είναι για ιδιωτική χρήση για διάστρωση που θα 
γίνει μελλοντικά στο γήπεδο.  

 Τα προϊόντα εκσκαφών θα ξαναμεταφερθούν στο έργο από όπου προέρχονται για 
εργασίες μπαζώματος θεμελίωσης μετά την σκυροδέτηση των θεμελίων.  

 Τα ριζώματα δέντρων χρησιμοποιούνται για καύσιμη υλη (τζακι)  και για  ιδιωτική χρήση 
και θα μεταφερθούν στην οικία των  ελεγχόμενων,  αφού τεμαχιστούν.  

 
 

Υποβλήθηκε στις 15-03-2022  δελτίο ποσοτικής παραλαβής και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών  για 
τα απόβλητα κατεδάφισης  που μεταφέρθηκαν σε αδειοδοτημένη μονάδα ΑΕΚΚ από τον  
Κοργιανίτη Βασίλειο που εκτελεί εργασίες επιχωματώσεων.  
 
Υποβλήθηκε τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/500 του Μηχανικού Γεωργίου Κομιώτη, όπου 
η συγκεκριμένη ελεγχόμενη  έκταση εμβαδού 5.172,85 τ.μ βεβαιώνεται ως μη δασική. βάση της 
υπ. αριθμ. πράξης χαρακτηρισμού έκτασης της Δ.νσης Δασών Ζακύνθου. 
 
Υποβλήθηκε το  υπ. αριθμ πρωτ. 2715/15-10-19  πιστοποιητικό οριστικού και αμετάκλητου 
χαρακτηρισμού έκτασης 8.464,06 τ.μ στην θέση «ΛΑΓΚΑΔΑ» , όπου η  ελεγχόμενη έκταση ανήκει 
στο  τμήμα εμβαδού 6.223,33 τ,μ όπου δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 
    
 
Ακολούθως έλαβε χώρα στις 26-05-2022 επαναληπτική έκθεση αυτοψίας από το κλιμάκιο 
ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος Κ.Ε.Π.ΠΕ ΠΕ Ζακύνθου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν 
απομακρυνθεί τα προϊόντα κατεδαφίσεις σύμφωνα με  την απολογία των  καταγγελλομένων.  
 
Από την από 26-05-2022 έκθεση αυτοψίας προκύπτει ότι στην ελεγχόμενη έκταση δεν υπήρχαν 
τόσο προϊόντα κατεδαφίσεων όσο και προϊόντα εκσκαφών , ούτε και απορρίμματα .   
 Όπως Αποτυπώνεται και στις ακόλουθες φωτογραφίες:  
 
Φωτ:1 

 



 

 
 

 
Φωτ:2 
 

 

 

Φωτ:3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά τον επαναληπτικό έλεγχο. 
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σύμφωνα με την ενότητα (Δ) και (Ε)  του παραρτήματος της 
Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 η παράβαση  στην αρχική έκθεση αυτοψίας χαρακτηρίζεται ως 
χαμηλής σοβαρότητας  



 

  
Σύμφωνα με την παράγραφο ( Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 το 
επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως υψηλό. 
 
 Σύμφωνα με την παράγραφο ( Ε) του παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ο 
βαθμός συνεργασίας και η συμπεριφορά του ελεγχόμενου ήταν άριστη.  
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
  Κατόπιν όλων των ανωτέρω , δεν προκύπτουν λόγοι επιβολής κυρώσεων.   
 
 
 
 

                                                                                                                         Ο ΑΝΑΠΛ.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ    

                                                                                                      Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

                                                                                                                                   
Ε.Δ.:   
1)Φ. Υπόθεσης .  
2) Χ.Α. 
                                                                                                                      ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ 
                                                                                                          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ   με βαθμό Α’ 
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