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ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας  σε Χώρο
Ανεξέλεγκτης  Διάθεσης  Απορριμμάτων  (ΧΑΔΑ),  στην  θέση  “Αλυκές”  Λευκάδας,  του  Δήμου
Λευκάδας.

                                                                                             
 ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1.Ο  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87Α/7-6-2010):  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2.Το Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240Α/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως
ισχύει.
3.Η  αριθμ.  Οικ.79622/32412/14-10-2021  απόφαση  Περιφερειάρχη  Ιονίων  Νήσων  “Παράταση
θητείας  Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών  και ορισμός νέων Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών στην
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων”.
4.Η αριθμ. Οικ. 106882/43537/28-12-2021 (ΦΕΚ 6411Β΄/2021) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων
Νήσων  ¨Μεταβίβαση  άσκησης  αρμοδιοτήτων  στους  Θεματικούς  Αντιπεριφερειάρχες  της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”
5.Η αριθμ. Οικ.  22334/9640/13-3-2020 (ΦΕΚ 1068Β/2020)  απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων
Νήσων με θέμα “Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
¨Με  εντολή  Αντιπεριφερειάρχη”  στους  υπαλλήλους  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”.
6.Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
7.Ο  Ν.  4014/2011  (ΦΕΚ  209  Α΄)  «Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και  δραστηριοτήτων,
ρύθμιση  αυθαιρέτων  σε  συνάρτηση  με  δημιουργία  περιβαλλοντικού  ισοζυγίου  και  άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
8.  Ο  Ν.  4042/2012  (ΦΕΚ  24  Α΄)  «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»,
όπως ισχύει.



9.Ο Ν.  4843/2021  (ΦΕΚ 193  Α’)  «Ενσωμάτωση της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2018/2002  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...».
10.Ο  Ν.  4964/22  (ΦΕΚ  150  Α/30-7-2022):  Διατάξεις  για  την  απλοποίηση  της  περιβαλλοντικής
αδειοδότησης,  θέσπιση  πλαισίου  για  την  ανάπτυξη  των  Υπεράκτιων  Αιολικών  Πάρκων,  την
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.
11.O Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α΄/2021) Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων -
Ενσωμάτωση  των  Οδηγιών  2018/851  και  2018/852  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων
και  της  Οδηγίας  94/62/ΕΚ  περί  συσκευασιών  και  απορριμμάτων  συσκευασιών,  πλαίσιο
οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς
επείγουσες ρυθμίσεις.
12.Η υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-2-2022 (ΦΕΚ 841 Β΄) Τροποποίηση και κωδικοποίηση
της  υπό  στοιχεία  ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016  υπουργικής  απόφασης  «Τροποποίηση  και
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του
ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471).
13.Η  Υ.Α.  αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022  (ΦΕΚ  776  Β΄/  21-2-2022)  «Μοντέλο  Ενεργειών
Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
14.Η  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103  (ΦΕΚ  1312  Β  /  2010)  «Μέτρα,  όροι  και  πρόγραμμα  για  την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
15. Το  αριθμ. Πρωτ. 442/08-11-2022 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Λευκάδας    
16. Η με ημερομηνία 22/11/2022 έκθεση αυτοψίας.
17.Η προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάσθηκε στον Δήμο Λευκάδας με το αριθμ. Πρωτ.
92577/13912/09-12-2022  έγγραφο , στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν κλήση σε απολογία.
18.Η  αριθμ.  Πρωτ.  27755/14-12-2022  αίτηση  του  Δήμου  Λευκάδας  με  την  οποία  αιτείται
παράταση προθεσμίας υποβολής απόψεων.
19.  Το  αριθμ πρωτ.  332/10-01-2023  έγγραφο του Δήμου  Λευκάδας  με  το  οποίο  υπέβαλε  τις
απόψεις του επί της προσωρινής έκθεσης ελέγχου (σχ. 18)
20.  Το αριθμ. Πρωτ.  Οικ. 12156/1901/13-02-2023 ερώτημα της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο
Λευκάδας, σχετικά με την ημερήσια ή μηνιαία ποσότητα εισερχομένων στερεών αποβλήτων στον
ελεγχόμενο χώρο.
21.  Το  από   17-02-2023  ηλεκτρονικό  μήνυμα  του  Δήμου Λευκάδας  σχετικά  με  την  ποσότητα
εισερχομένων στερεών αποβλήτων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
 Στις  22/11/2022  πραγματοποιήθηκε  έκτακτος  έλεγχος  από  την  Ανυφαντή  Όλγα,  Χημικό,
Προϊσταμένη  του  Τμήματος  Περιβάλλοντος  –Υδροοικονομίας  &  Χωρικού  Σχεδιασμού  Π.Ε.
Λευκάδας και τον Θωμά Καββαδά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ/με παράλληλα καθήκοντα στο Τμ.
Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Λευκάδας,  οι οποίοι είναι μέλη τoυ
Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας  Περιβάλλοντος  (ΚΕΠΠΕ)  που συστάθηκε με  την  υπ΄  αριθμ.  Οικ.
93993/40550/18-11-2022 Απόφαση  Θεματικού  Αντιπεριφερειάρχη  Περ/ντος,  Ενέργειας  &
Χωροταξίας,  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων,  στον   Χώρο  Ανεξέλεγκτης  Διάθεσης  Απορριμμάτων
(ΧΑΔΑ) του Δήμου Λευκάδας, που βρίσκεται στην θέση “Αλυκές¨Λευκάδας,  κατόπιν του  αριθμ.
Πρωτ.  442/08-11-2022  εγγράφου  του  Ειρηνοδικείου  Λευκάδας  σχετικά  με  την  διενέργεια
αυτοψίας στην θέση “ΑΛΥΚΕΣ” ως προς την υφιστάμενη σήμερα κατάσταση του ΧΑΔΑ.. 



     Συντάχθηκε προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάσθηκε στον Δήμο Λευκάδας με το
αριθμ. Πρωτ.  92577/13912/09-12-2022 έγγραφο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν  και κλήση σε
απολογία σύμφωνα με την παρ. 11γ) του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021.
Κατά την αυτοψία στον ΧΑΔΑ 

 δεν παρατηρήθηκε διάθεση αστικών οικιακών αποβλήτων 
 διαπιστώθηκε  ότι  έχει  αποτεθεί  μεγάλη  ποσότητα  στερεών  αποβλήτων.  Συγκεκριμένα

διαπιστώθηκε μεγάλη ποσότητα υλικών εκσκαφής, υλικά κατεδαφίσεων και κατασκευών
(ΑΕΚΚ),  ογκώδη  υλικά   (στρώματα,  έπιπλα,  χώματα,  κομμάτια  ξύλου,  τμήματα
σκυροδέματος  κ.α.)  και  μεγάλη  ποσότητα  από  κλαδέματα.   Επίσης  διαπιστώθηκαν
πλαστικές σακούλες με άγνωστο περιεχόμενο.

   Τα εν λόγω απόβλητα βρίσκονταν στην είσοδο του ΧΑΔΑ, η οποία ήταν ανοικτή και εκατέρωθεν
του δρόμου που διασχίζει τον ΧΑΔΑ σε μήκος κατ΄εκτίμηση 300 μέτρα περίπου. 
   Στον  χώρο  προσωρινής  αποθήκευσης  δεματοποιημένων  απορριμμάτων  καθώς  και  επί  του
παλαιού αποκαταστημένου ΧΑΔΑ που στην προηγούμενη αυτοψία της Υπηρεσίας μας , στις 07-10-
21, είχε διαπιστωθεί διάθεση του κύριου όγκου των στερεών αποβλήτων, διαπιστώθηκε απόθεση
μικρής ποσότητας κυρίως κλαδεμάτων.

   Επίσης στον προαναφερόμενο χώρο διαπιστώθηκε η παρουσία ενός γερανοφόρου οχήματος και
ενός μικρότερου οχήματος  του Δήμου Λευκάδας με κλαδέματα, στρώματα κ.λ.π. 
    Ο Δήμος Λευκάδας με το αριθμ. Πρωτ. 332/10-01-2023 έγγραφό του υπέβαλε εμπρόθεσμα τις
απόψεις του.
      Επισημαίνεται ότι στον υπόψη ΧΑΔΑ κατά τις αυτοψίες της Υπηρεσίας μας το 2015, 2016, 2017,
2018 και 2019 είχε διαπιστωθεί ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών οικιακών αποβλήτων.
    Κατά την αυτοψία της Υπηρεσίας μας το 2020 και κατά την παρούσα δεν διαπιστώθηκε διάθεση
αστικών οικιακών αποβλήτων στον ελεγχόμενο ΧΑΔΑ. Ο Δήμος Λευκάδας σύμφωνα με την παρ. 4
του  άρθρου  93  του  Ν.  4685/20  διαθέτει  τα  αστικά  ανάμεικτα  στερεά  απόβλητα  στον  ΧΥΤΑ
Παλαίρου ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας. Από τα ανωτέρω προκύπτει συμμόρφωση του Δήμου Λευκάδας
σχετικά με την διαχείριση των αστικών οικιακών αποβλήτων.
        Ο Δήμος Λευκάδας σύμφωνα με τις αυτοψίες της Υπηρεσίας μας το 2020 και την παρούσα, σε
τμήμα  του  υπόψη  ΧΑΔΑ  εναποθέτει  τα   απόβλητα  εκσκαφών  κατεδαφίσεων  και  κατασκευών
(ΑΕΚΚ), τα ογκώδη απόβλητα και τα πράσινα απόβλητα.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την αυτοψία και τον έλεγχο (σχετ. 17) και λαμβάνοντας
υπόψη το απολογητικό υπόμνημα του ελεγχόμενου (σχετ.  19)  και  το σχετ.  21,  διαπιστώθηκε η
κάτωθι παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

Παράβαση : Ανεξέλεγκτη απόθεση/αποθήκευση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων
Μεγάλη ποσότητα εναποτεθειμένων μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων κατά παράβαση  της παρ.
1 του άρθρου 66 και των άρθρων 4, 34 και 35 του Ν. 4819/21. 

Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:
 Ο Δήμος Λευκάδας  στο αριθμ. Πρωτ.  332/10-01-2023 έγγραφό του αναφέρει ότι:
α) λειτουργεί Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
β)  μεταφέρει  καθημερινά  τα  στερεά αστικά  απόβλητα  στον  ΧΥΤΑ  Παλαίρου κατ΄εφαρμογή  της
διάταξης της παρ. 4 εδάφιο (α) του άρθρου 93 του Ν. 4685/2020
γ)  συλλέγει,  μεταφέρει  και  διαθέτει  τα  ανακυκλώσιμα  υλικά  σε  συνεργασία  με  την  Ελληνική
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)



δ)για τον ελεγχόμενο χώρο έχει εκδοθεί η αριθμ. Πρωτ. 6718/1014/28-01-2015 απόφαση υπαγωγής
σε ΠΠΔ
ε) η ποσότητα των αδρανών υλικών που εντοπίστηκε κατά την αυτοψία , προϋπήρχε στον χώρο και
διατηρούνταν  με  υπόδειξη  των  αρμοδίων  αρχών  για  λόγους  ασφαλείας,  προκειμένου  να
χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση αυτανάφλεξης των απορριμμάτων  του πρώην ΧΑΔΑ.
στ)  συγκεντρώνει  και  μεταφέρει  τα  ογκώδη  αντικείμενα  και  τα  πράσινα  απόβλητα  σε  νόμιμα
αδειοδοτημένο ιδιωτικό χώρο διάθεσης 
και ως εκ τούτου η εφαρμογή από τον Δήμο Λευκάδας ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης
στερεών αποβλήτων αποκλείει αντικειμενικά κάθε περίπτωση διάθεσης στερεών αποβλήτων στον
συγκεκριμένο χώρο, ενώ η παρουσία στον χώρο πράσινων αποβλήτων, ογκωδών αντικειμένων και
υλικών ανακύκλωσης ήταν σε κάθε περίπτωση εντελώς προσωρινή.

Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου.

α)  Η  αναφορά  στην  λειτουργία  ΣΜΑ  καθώς  και  στην  συλλογή,  μεταφορά  και  διάθεση
ανακυκλώσιμων υλικών δεν σχετίζεται με την ελεγχόμενη δραστηριότητα και χώρο.
β)  Ισχύει  ότι  ο  Δήμος  Λευκάδας  μεταφέρει  τα αστικά ανάμεικτα στερεά απόβλητα στον  ΧΥΤΑ
Παλαίρου κατ΄εφαρμογή της διάταξης της παρ. 4 εδάφιο (α) του άρθρου 93 του Ν. 4685/2020
γ) Σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ελεγχόμενου χώρου:
 Η  αριθμ.  Πρωτ.    6718/1014/28-01-2015  απόφαση  υπαγωγής  σε  ΠΠΔ  αφορά  την
δραστηριότητα “Διαμόρφωση χώρου προσωρινής αποθήκευσης  δεματοποιημένων απορριμμάτων
στον  αποκατεστημένο  ΧΑΔΑ Δήμου  Λευκάδας”.  Δραστηριότητα  που  αναφέρεται  σε  προσωρινή
αποθήκευση στερεών σύμμεικτων αποβλήτων τα οποία προηγουμένως έχουν δεματοποιηθεί  με
την χρήση δεματοποιητή.  Κατά την εν λόγω αυτοψία τα στερεά απόβλητα εναποτίθονταν χωρίς
προηγούμενη δεματοποίηση και χωρίς κανένα μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος 
 Η με την προαναφερθείσα απόφαση αδειοδοτημένη δραστηριότητα καταλαμβάνει πολύ
μικρότερη έκταση από την ελεγχόμενη δραστηριότητα και επί πλέον αυτή χωροθετείται επί του
παλαιού αποκατεστημένου ΧΑΔΑ εν αντιθέσει με την ελεγχόμενη που βρίσκεται ως επί το πλείστον
στον μη αποκατεστημένο ΧΑΔΑ.
 Στον εν λόγω χώρο δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί η ελεγχόμενη δραστηριότητα λόγω μη
ικανοποίησης των κριτηρίων χωροθέτησης όπως ορίζονται στην ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ
436Β/2019) , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
δ) κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε μεγάλη ποσότητα ΑΕΚΚ τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται σε
ανακύκλωση(σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια, ξύλα, μπάζα εκσκαφών κ.α,), η φύση και η ποσότητα
των οποίων δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον ισχυρισμό του Δήμου ότι χρησιμοποιούνται ως υλικό
κατάσβεσης πυρκαγιάς.    
ε)Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 22SYMV010749423 σύμβαση  μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και  της
“ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.” η ποσότητα των προς μεταφορά στερεών αποβλήτων είναι 2.569,2
τόνοι  για ένα έτος.  Ποσότητα μικρότερη  από την ποσότητα εισερχομένων στερεών αποβλήτων
όπως προκύπτει από το από 17-02-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του Δήμου Λευκάδας. 
    Επίσης σύμφωνα με τα τριπλότυπα έντυπα παρακολούθησης μη επικίνδυνων αποβλήτων που
προσκόμισε ο Δήμος Λευκάδας και τα τιμολόγια μεταφοράς αυτών,  τα υλικά που απομακρύνονται
από  την  “ΙΟΝΙΟΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  Ι.Κ.Ε.”  είναι  τα  ογκώδη  υλικά  με  κωδικό  ΕΚΑ  20  03  07  και  τα
κλαδέματα  με  κωδικό  ΕΚΑ  20.02.  Τα  υλικά  εκσκαφών  κατασκευών  και  κατεδαφίσεων  που
διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία περιγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) με
κωδικό 17 “ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ “ για τα οποία δεν προσκομίσθηκαν
από τον Δήμο παραστατικά απομάκρυνσής τους.



  Από  τα  ανωτέρω  προκύπτει  ότι  ο  Δήμος  Λευκάδας  απομακρύνει  μέρος  των  εισερχομένων
στερεών αποβλήτων και όχι το σύνολο με αποτέλεσμα να δημιουργείται συσσώρευση αυτών.
 

Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης

Σύμφωνα με τον πίνακα 2  της (Δ) ενότητας του παραρτήματος του ΜΕΣ (σχετ. 13) και της ενότητας
(ΙΑ) του προαναφερόμενου παραρτήματος και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια  της ενότητας (Ε)
του προαναφερόμενου Μ.Ε.Σ. η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως μέτριας  σοβαρότητας,   για
την οποία  ορίζονται  οι  απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες  στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών
(ΠΔΕ) που ακολουθεί (Πίνακας), σύμφωνα με την παρ.15 του άρθρου 50 του Ν.4843/2021, όπως
ισχύει.  

       ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται  πίνακας  ΠΔΕ  της  περ.  α΄  της  παρ.1  του  άρθρου  21  του  Ν.4014/2011  όπως
τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  το  οποίο  η  δραστηριότητα  οφείλει  να  εφαρμόσει  εντός  του
χρονοδιαγράμματος.

                                         

Πίνακας:    Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ)  

A/A Διαπιστωθείσα
παράβαση

Απαιτούμενες διορθωτικές
ενέργειες

Αξιολόγηση
Σοβαρότητ

ας

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης από την

παραλαβή του
παρόντος

Μεγάλη  ποσότητα
εναποτεθειμένων  μη
επικίνδυνων  στερεών
αποβλήτων  κατά
παράβαση   της  παρ.  1
του  άρθρου  66  και  των
άρθρων 4, 34 και 35 του
Ν. 4819/21. 

α)  Πλήρης  καθαρισμός
οικοπέδου και  προσκόμιση
εγγράφων,παραστατικών,
φωτογραφιών  και  λοιπών
επαρκών  στοιχείων
απόδειξης  της  ορθής
διαχείρισης  των  στερεών
αποβλήτων  προσκόμιση
των παραστατικών  που  να
τεκμηριώνουν την νόμιμη
παράδοσή  τους  προς
περαιτέρω διαχείριση
β)  Για  την  αποτροπή
διάθεσης  στερεών
αποβλήτων  στον
ελεγχόμενο  χώρο  ο  Δήμος
Λευκάδας  θα  πρέπει    να
προβεί σε:

 Περίφραξη  του
γηπέδου του ΧΑΔΑ

 Κατασκευή
εμποδίων

μέτρια

       

 
α), β) 
Τρεις (3) μήνες
από την παραλαβή του
παρόντος



(αναχώματος,
τάφρου)  στην
είσοδο  και  εντός
του  ΧΑΔΑ  για  την
αποτροπή  εισόδου
σε  αυτόν
αυτοκινήτων

 Σήμανση του χώρου
ότι δεν λειτουργεί
 Επιτήρηση του

χώρου.
γ)  Ο  Δήμος  Λευκάδας  θα
πρέπει  να  προβεί  σε
ενέργειες  για  την
αποκατάσταση  του  ΧΑΔΑ
υποβάλλοντας  σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου
85 του Ν. 4685/20 στην Δ/
νση  Περ/ντος  &  Χωρικού
Σχεδιασμού της Αποκ/ νης
Διοίκησης Πελ/νήσου-Δυτ.
Ελλάδας-Ιονίου  Τεχνική
Μελέτη  Περιβαλλοντικής
Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ

                            

γ) Δέκα (10) μήνες
   από την παραλαβή 
του παρόντος

Με  την  πάροδο  του  τεθέντος  χρονοδιαγράμματος  για  την  υλοποίηση  του  ΠΔΕ,  η
δραστηριότητα οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία μας   Δήλωση Συμμόρφωσης     της παρ.15 του
άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Δήλωση Συμμόρφωσης για να
θεωρηθεί πλήρης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση
πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιελήφθησαν στο ΠΔΕ.

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776Β) :

  Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία
μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο
Διορθωτικών  Ενεργειών,  σύμφωνα  και  με  τη  σχετική  Δήλωση  Συμμόρφωσης.  Η
επαλήθευση  της  συμμόρφωσης  μπορεί  να  πραγματοποιείται  και  με  προσκόμιση
εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την
προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια ελεγκτική αρχή  ως επαρκών στοιχείων
για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης

 Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου
και  η  Δήλωση  Συμμόρφωσης  αναρτάται  αμελλητί  στο  ΗΠΜ  και  στην  ιστοσελίδα  της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέχρι τη λειτουργία αυτού. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ επέχει
θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. 



 Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρξει  υποβολή  Δήλωσης  Συμμόρφωσης  ή  σε  περίπτωση  μη
συμμόρφωσης  εντός  του  χρονοδιαγράμματος  του  ΠΔΕ,   ο  φορέας  του  έργου  ή  της
δραστηριότητας θεωρείται υπότροπος και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις 

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)  δεν απαλλάσσει την  ελεγχόμενη δραστηριότητα από
τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία
έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
   Λαμβάνοντας  υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο
συμμόρφωσης της  δραστηριότητας  που προκύπτει  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της  (13)  σχετικής
είναι:  ΧΑΜΗΛΟ.
    Το παρόν κοινοποιείται στο Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας  για ανάρτηση στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7
του Ν4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Το παρόν κοινοποιείται και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν δικές τους ενέργειες.
                                                                 

                                                              Ο Αναπληρωτής Δ/ντής 
                                                                          Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

                                                                              
                            

                                                                      ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
                                                                                      ΠΕΡ/ΛΟΓΟΣ ΠΕ/ Α΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 10192 (για ενημέρωση)
2.Αποκ/νη Διοίκηση Πελ/νήσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου
Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Εθν. Παλαιοκαστρίτσας-Αλυκές Ποταμού-49100 ΚΕΡΚΥΡΑ 
3.Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας
4..Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Γεν. Δ/νση Υποδομών &  Μεταφορών
Γρ. Γενικού Δ/ντή
Σαμάρα 13, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
5.Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού  Σχεδιασμού
Σαμάρα 13, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
6. Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ)




	6.Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.

