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     ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ:  Απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1650/86 όπως 

αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  για παράβαση των 
διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής  νομοθεσίας 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-10): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Την υπ΄αρ. 276433/17 Απόφαση Συντ. Α.Δ.Π.Δ.Ι. (ΦΕΚ 4083/Β/ 23-11-2017): “Έγκριση της 181-
17/16.09.2017 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, με 
την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων” 

3. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86): “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-04-02): “Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 
Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και 
άλλες διατάξεις”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-11): “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

6. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-12): “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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Τον Ν.4368/16 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-16 ): “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις” 
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8. Την Y.A. ΔΙΠΑ/οικ.37674/16 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-16): “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 
υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03): “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης” όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει 

10. Την ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572/Β/16-12-02): “Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή 
των αποβλήτων” όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

11. Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-97): “Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών 
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών 
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

12. Την ΚΥΑ 145116/11 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-11): “Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις”, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει 

13. Την υπ΄αρ. 9453/4377/2-6-16 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (ΑΔΑ: 7ΡΓΡΟΡ1Φ-1ΗΑ): “ Τροποποίηση της με αρ. 
πρωτ. οικ. 206610/30-12-2011 Απόφασης Ανανέωσης-Τροποποίησης και Κωδικοποίησης των 
Περιβαλλοντικών όρων του έργου: « Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων 
(ΟΕΔΑ) Κεντρικής Κέρκυρας» στη θέση Ακροκέφαλος ˝ Τεμπλονίου της Δημοτικής Ενότητας 
Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας ”  και ιδιαιτέρως το σημείο 55 (σελ.7) που αναφέρει ότι: 
“…55. Το γεγονός ότι, έχουν κορεστεί τα υφιστάμενα κύταρρα του ΧΥΤΑ Α,Β,Γ” 

14. Την Υ.Α. 206610/11 (ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-65Η ): “Ανανέωσης-Τροποποίησης και Κωδικοποίησης των 
Περιβαλλοντικών όρων του έργου: « Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων 
(ΟΕΔΑ) Κεντρικής Κέρκυρας» στη θέση Ακροκέφαλος” Τεμπλονίου της Δημοτικής Ενότητας 
Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας” 

15. Την  Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 27ης Απριλίου 2017 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κατά Ελληνικής Δημοκρατίας (Υπόθεση C-202/16) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης C 202/7 26.6.2017) 

16. Την Κ.Υ.Α. 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638/Β/31-8-88): “Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και 
είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρ.30 του Νομ.1650/1986” 

17. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2946/01 (ΦΕΚ 224/Α/08-10-01): “Υπαίθρια Διαφήμιση, 
Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις” 

18. Την Κ.Υ.Α. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/ 27-06-05): “Απόδοση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
ποσοστούτων εισπραττομένων προστίμων, χρηματικών ποινών και προσαυξήσεων που 
επιβάλλονται από αυτές, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 16 του ν. 2946/2001” 

19. Την εγκύκλιο 48667/ΕΓΚ.27/28-9-05 του ΥΠΕΣΔΔΑ: “Οδηγίες εφαρμογής της με αριθμ. 
31404/14-6-2005 Κ.Υ.Α «Απόδοση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ποσοστού των 
εισπραττομένων προστίμων, χρηματικών ποινών και προσαυξήσεων που επιβάλλονται από αυτές, 
σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 16 του ν. 2946/2001” 

20. Το με αρ. πρωτ. 9214/3859/22-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αναφέρει: «… ότι για XYTA ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ δεν 
έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας από την υπηρεσία μας. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, δεδομένου ότι 
ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ που διαθέτει ΑΕΠΟ και περιλαμβάνεται μέσα σε εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ …» 
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21. Την υπ΄αρ. 112608/6-6-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδος και 
Ιονίου (ΑΔΑ: 6423ΟΡ1Φ-Ν15) με θέμα: “Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 7293/9-8-99 ΑΕΠΟ 
«Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας στη θέση Μισοραχιά, Δήμου Λευκιμμαίων, 
Νομού Κέρκυρας και των τροποποιήσεων της, δηλαδή την Τροποποίησης-Ανανέωσης της με την 
αρ. πρωτ. 1411/22-7-2010 ΑΕΠΟ Γ.Γ.ΓΠΙΝ» και της με αρ. πρωτ.18097/14-09-2017 ΑΕΠΟ 
Α.Δ.Π.Δ.Ε.ΙΟΝΙΟΥ, λόγω της εναπόθεσης δεμάτων υπολείμματος στο ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας 
που προκύπτουν από τη μονάδας μεταβατικής διαχείρισης των ΑΣΑ της Κέρκυρας που βρίσκεται 
στην ΟΕΔΑ Τεμπλονίου”  

22.  Την Κ.Υ.Α. 63085/5401/16 (ΦΕΚ 4317/Β/30-12-16):  “Κύρωση της απόφασης έγκρισης του 
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.” 

23. Την από 16/4/2018 Έκθεση Αυτοψίας  στην οποία αναφέρονται ότι: 

 Ενότητα Β - Σύντομη περιγραφή ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ: Ο ΧΥΤΑ βρίσκεται σε χώρο έκτασης περίπου 
100 στρεμμάτων στην περιοχή ΤΕΜΠΛΟΝΙ Δήμου Κέρκυρας. Απαρτίζεται από 3 κύτταρα 
(Α, Β και Γ) τα οποία έχουν ξεπεράσει την αδειοδοτημένη δυναμικότητα/χωρητικότητα σε 
απορρίμματα και έχουν επεκταθεί και σε όμορους χώρους που δεν έχουν επενδυθεί με 
στεγανωτική μεμβράνη…Η καύση του βιοαερίου δεν πραγματοποιείται αν και έχουν 
εγκατασταθεί οι κατακόρυφοι αγωγοί 

 Ενότητα Δ1 -  Υποδομές εισόδου: Ο χώρος δειγματοληψίας έχει καταληφθεί από αντικείμενα 
και προφανώς δεν λειτουργεί. Η έκπλυση τροχών έχει χωθεί με χώμα και δεν είναι 
προσπελάσιμη 

 Ενότητα Δ3 – Οδικό δίκτυο: Οδικό δίκτυο πρόσβασης και εσωτερικό οδικό δίκτυο σε κακή 
κατάσταση. Λακούβες διαμέτρου μεγαλύτερης του ενός μέτρου σε πολλά σημεία, 
παρασυρόμενη λάσπη από την κάλυψη των απορριμμάτων και κατολισθήσεις σε σημεία 

 Ενότητα Δ4 – Εγκαταστάσεις συντήρησης/αποθήκες: Το κομμάτι της οδού ανάμεσα από τα Α 
και Γ κύτταρα έχει μπαζωθεί. Οι εγκαταστάσεις συντήρησης είναι σε κακή κατάσταση και 
απαιτούν άμεσα καθαρισμό και εκσυγχρονισμό 

 Ενότητα Δ4 – Αντιπυρική προστασία: Οι πυροσβεστικές φωλιές περιμετρικά του κυττάρου 
είναι ελλιπείς ως προς τα υλικά πυρόσβεσης 

 Ενότητα Δ6 – Δανειοθάλαμος υλικών επικάλυψης: Ο δανειοθάλαμος υλικών επικάλυψης 
“στεγάζει” σήμερα τις εγκαταστάσεις δεματοποιητή και κομποστοποίησης 

 Ενότητα Ε3 – Απόθεση και κάλυψη απορριμμάτων: Οι κλίσεις των πρανών είναι απότομες 
(μεγαλύτερες του 2:1) ενώ η συμπίεση μακροσκοπικά φαίνεται πλημμελής, όπως και η 
κάλυψη των απορριμμάτων με αδρανές. Η διασπορά των απορριμμάτων γίνεται καθόλη την 
έκταση του ΧΥΤΑ αλλά και εκτός αυτού 

 Ενότητα Ε6 - Μέτρα περιορισμού της σκόνης: Τα εισερχόμενα στο χώρο φορτηγά αλλά και τα 
φορτηγά της εγκατάστασης κυκλοφορούσαν κατά την αυτοψία χωρίς κάλυψη. Δεν γινόταν 
διαβροχή 

 Ενότητα Ε7 – τελική κάλυψη λεκανών/φυτοκάλυψη: Στο κύτταρο Α έχει γίνει φύτευση του 
πρανούς. Τα κύτταρα Β και Γ παραμένουν χωρίς αποκατάσταση. 

 Ενότητα Ε8 – Καθαρισμός τροχών απορριμματοφόρων πριν την έξοδο από το ΧΥΤΑ: Η 
εγκατάσταση έκπλυσης τροχών είναι θαμμένη κάτω από χώμα και δεν ήταν προσπελάσιμη 
από οχήματα 

 Ενότητα ΣΤ1 – Φυσική στεγάνωση/τεχνητή στεγάνωση: Διαπιστώθηκαν διαρροές λυμάτων 
από πολλά σημεία περιμετρικά του κυττάρου Α. Αυτά ξεχειλίζουν και καταλήγουν στο 
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οδόστρωμα και από εκεί στο περιβάλλον. Έχουν διατεθεί σκουπίδια σε χώρους που δεν 
καλύπτονται από στεγανωτική μεμβράνη, όπως στο χώρο ανάμεσα από τα κύτταρα Α και Γ 
καθώς και βόρεια του κυττάρου Γ και νότια του Β 

 Ενότητα Ζ1 – Δίκτυο διαχείρισης ομβρίων: Υπάρχει τάφρος ομβρίων, η οποία όμως 
μολύνεται από στραγγίδια που διαρρέουν του κυττάρου 

 Ενότητα Ζ2 – Δίκτυο συλλογής και μεταφοράς στραγγισμάτων: Το δίκτυο συλλογής 
στραγγιδίων λειτουργεί πλημμελώς με αποτέλεσμα να υπερχειλίζει η περιμετρική τάφρος 
μεταφοράς τους, να χύνονται στο οδόστρωμα και από εκεί ελύθερα στο περιβάλλον. Το 
περιμετρικό τοιχείο παρουσιάζει διαρροές σε διάφορα σημεία. Από τη δεξαμενή συλλογής 
στραγγιδίων του κυττάρου Γ τα στραγγίδια υπερχειλίζουν εντός του δικτύου ομβρίων και από 
εκεί εκτός της εγκατάστασης στο κατάντι οικόπεδο 

 Ενότητα Ζ3 – Σύστημα επεξεργασίας στραγγισμάτων: Η μονάδα επεξεργασίας 
στραγγισμάτων δεν λειτουργούσε 

 Ενότητα Ζ4 – Παρακολούθηση ποιότητας στραγγισμάτων: Ζητείται να προσκομιστεί αρχείο 
καταγραφής χημικών αναλύσεων 

 Ενότητα Ζ5 – Διάθεση ιλύος/διάθεση επεξεργασμένου υγρού: Τα υγρά σε ανεπεξέργαστη 
μορφή διαρρέουν μέσω υπερχείλισης προς το κατάντι ρέμα 

 Ενότητα Η1 – Σύστημα συλλογής και απαγωγής βιοαερίου: Δεν έχει εγκατασταθεί πλήρως το 
σύστημα συλλογής και απαγωγής βιοαρείου, παρά μόνο το κατακόρυφο δίκτυο συλλογής στο 
κύτταρο Α 

 Ενότητα Η2 – Ενεργειακή αξιοποίηση ή μονάδα καύσης: Δεν λειτουργεί μονάδα καύσης 
βιοαερίου 

 Ενότητα Θ7 – Έλεγχοι υπόγειων υδάτων (αρχείο χημικών αναλύσεων): Ζητείται να 
προσκομιστεί 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.21 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν υπάρχει περίφραξη στο κύτταρο 
Β 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.22 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν υπάρχει δεντροφύτευση 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.24 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν υπάρχει πίνακας πληροφοριών. 
Δεν υπάρχει χώρος εκφόρτωσης για δειγματοληψία 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.25.3 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Ο χώρος υποδοχής απορριμμάτων 
δεν είναι κλειστός 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.25.6 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Τα υγρά απόβλητα ρέουν 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.26 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Η περιμετρική οδός στο κύτταρο Γ 
έχει γεμίσει από απορρίμματα και δεν είναι προσπελάσιμη. Οι συσκευές πυρόσβεσης δεν είναι 
λειτουργικές (δεν υπάρχουν σωληνώσεις εντός των πυροσβεστικών φωλιών) 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.34 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Η ζώνη πυρασφάλειας δεν έχει 
συντηρηθεί 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ2.4 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν υπάρχει ο περιγραφόμενος 
εξοπλισμός 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ2.6.γ της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Τα υγρά απόβλητα δεν 
επεξεργάζονται. 
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 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ2.7 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν εφαρμόζονται τα περιγραφόμενα 
μέτρα για αντιμετώπιση αέριων εκπομπών 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ2.9 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν λειτουργεί η Ε.Ε.Α. 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ2.10 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν λειτουργεί η Ε.Ε.Α. 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.15 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Τα υγρά απόβλητα ρέουν στο 
εσωτερικό οδικό δίκτυο 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.1.7 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν υπάρχουν έργα αποκατάστασης 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.2 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν γίνεται η περιγραφόμενη 
διαδικασία 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.3.1 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν υπάρχει 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.4.2 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν υπάρχει στεγάνωση στα πρανή 
του ΧΥΤΑ 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.3 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν εφαρμόζεται. Υγρά απόβλητα 
ρέουν. 

 Για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου Δ4.5.7 της ΑΕΠΟ να προσκομιστούν 
οι έγγραφες εγγυήσεις για τη μεμβράνη και την επί τόπου συγκόλληση 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.5.13 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Τα στραγγίσματα ρέουν σε όλο το 
εσωτερικό οδικό δίκτυο και καταλήγουν ανεπεξέργαστα εντός ρέματος 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.5.14 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν λειτουργεί η μονάδα 
επεξεργασίας 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.5.15 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν λειτουργεί η μονάδα 
επεξεργασίας 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.5.17 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Τα στραγγίσματα ρέουν 
ανεξέλεγκτα και καταλήγουν σε ρέμα 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.6.1 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν υπάρχει δίκτυο βιοαερίου, εκτός 
από το κύτταρο Α που έχει μόνο κατακόρυφο δίκτυο 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.6.7 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν λειτουργεί η καύση 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.6.11 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν λειτουργεί 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.7.2 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν εφαρμόζεται 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.7.6 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν εφαρμόζεται 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.7.8 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Υπάρχουν διάσπαρτα 
μικροαπορρίμματα 

 Για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου Δ4.9.3.2 της ΑΕΠΟ να 
προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

 Για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου Δ4.9.3.3 της ΑΕΠΟ να 
προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

 Για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου Δ1.43 της ΑΕΠΟ να προσκομιστεί ο 
ορισμός 
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 Για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου Δ1.47 της ΑΕΠΟ να προσκομιστούν 
τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

 Για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου Δ1.48 της ΑΕΠΟ να προσκομιστούν 
τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.50 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Τα στραγγίδια ρέουν στο εσωτερικό 
οδικό δίκτυο 

 Για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου Δ1.52 της ΑΕΠΟ να προσκομιστεί η 
έγκριση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.53 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Τα στραγγίδια καταλήγουν 
ανεπεξέργαστα σε φυσικό αποδέκτη 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.55 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν υπάρχει 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.56 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν εφαρμόζεται, δεν λειτουργεί η 
μονάδα επεξεργασίας 

 Για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου Δ1.60 της ΑΕΠΟ να προσκομιστούν 
τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

 Για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου Δ1.61 της ΑΕΠΟ να προσκομιστούν 
τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία. Δεν έχουν υποβληθεί στην Δ/νση Περιβάλλοντος ΠΙΝ 

 Για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου Δ1.62 της ΑΕΠΟ να προσκομιστούν 
τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.63 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν έχει κατασκευαστεί 

 Για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου Δ4.5.1 της ΑΕΠΟ να προσκομιστούν 
τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.5.2 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Τα υγρά απόβλητα ρέουν 

 Ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.5.3 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. Δεν λειτουργεί. 

 Για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου Δ4.9.3.5 της ΑΕΠΟ να 
προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

 Για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου Δ4.9.3.6 της ΑΕΠΟ να 
προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

 Για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου Δ4.9.3.7 της ΑΕΠΟ να 
προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

 Για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου Δ4.9.3.8 της ΑΕΠΟ να 
προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

 Για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου Δ4.9.3.9 της ΑΕΠΟ να 
προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

 Για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου Δ4.9.3.10 της ΑΕΠΟ να 
προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

 Για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου Δ4.9.3.11 της ΑΕΠΟ να 
προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 
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 Για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου Δ4.9.3.12 της ΑΕΠΟ να 
προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

 Για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου Δ4.9.3.13 της ΑΕΠΟ να 
προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

 Ανεπεξέργαστα στραγγίδια ρέουν ανεξέλεγκτα και καταλήγουν ανεπεξέργαστα σε φυσικό 
αποδέκτη 

 Υπάρχει μεγάλο πλήθος γλάρων 

 Υπάρχει αγέλη σκύλων 

 Διαπιστώθηκε ότι ο μεγαλύτερος όγκος απορριμμάτων διατίθεται στο κύτταρο Γ χωρίς να έχει 
προηγηθεί επεξεργασία (δεματοποίηση) 

 Η όλη εικόνα της εγκατάστασης δείχνει εγκατάλειψη. Απαιτείται αποψίλωση, καθαρισμός, 
έργα αποκατάστασης οδικού δικτύου και περιβάλλοντος χώρου καθώς και απαραίτητων 
υποδομών 

 Το εσωτερικό οδικό δίκτυο απαιτεί άμεση αποκατάσταση 

 Το παραγόμενο κλάσμα προς κομποστοποίηση, πέρα του πλημμελούς τρόπου διαχωρισμού 
(βάσει μεγέθους) που οδηγεί σε ελάχιστη ανακτούμενη ποσότητα, περιέχει μεγάλο ποσοστό 
ξένων μη βιοδιασπώμενων υλικών 

 Στο χώρο κομποστοποίησης έχουν αποτεθεί δέματα απορριμμάτων 

 Επί του οδικού δικτύου έχουν αποτεθεί δέματα ανακτημένων ανακυκλώσιμων 

 Η οδός προσπέλασης απαιτεί άμεση αποκατάσταση λόγω των εκτεταμένων σε πλήθος και 
μέγεθος λακούβων, φερτών υλικών, απορριμμάτων και υποχώρησης του οδοστρώματος 
(καθίζηση) που παρουσιάζονται στα τελευταία 2000 μέτρα από την είσοδο του ΧΥΤΑ και 
καθιστά την πρόσβαση με συμβατικό όχημα δύσκολη και επικίνδυνη 

 Ζητήθηκαν να προσκομιστούν τα παρακάτω έγγραφα/στοιχεία: 
 

o Αρχείο καταγραφής χημικών αναλύσεων 
o Αρχείο χημικών αναλύσεων υπόγειων υδάτων 
o Αρχείο χημικών αναλύσεων επιφανειακών υδάτων 
o Έγγραφες εγγυήσεις για τη μεμβράνη και τις επί τόπου συγκολλήσεις 
o Ορισμός υπευθύνου και ομάδας παρακολούθησης 
o Ειδοποιήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση διαπίστωσης ρύπανσης 
o Αριθμητικά στοιχεία εισερχομένων/εξερχομένων και επεξεργασμένων ποσοτήτων 
o Έγκριση προγράμματος κατά τρωκτικών και άλλων παρασίτων 
o Πρόγραμμα παρακολούθησης ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος 
o Εκθέσεις/αναφορές προόδου και εφαρμογής όρων ΑΕΠΟ 
o Προσδιορισμός έναρξης/πέρατος της μεταβατικής διαχείρισης 
o Χρονοδιάγραμμα επισκευής της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων 
o Αποτελέσματα ελέγχου διαρροής στραγγισμάτων και πιθανής μολύνσεως 
o Οι μετρήσεις των όρων Δ4.9.3.6 έως Δ4.9.3.9 και Δ4.9.3.10 έως Δ4.9.3.13  

 

24. Το υπ΄αρ. 15387/6284/14-5-2018 έγγραφό μας, με το οποίο κοινοποιήθηκε η έκθεση αυτοψίας και 
κλήθηκε ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  να μας υποβάλει τις απόψεις του εντός πέντε ημερών 
καθώς και  να μας προσκομίσει τα έγγραφα/στοιχεία που ζητούνται στο κεφάλαιο ΙΔ της έκθεσης 
αυτοψίας 
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25. Το αποδεικτικό παραλαβής των ΕΛΤΑ, όπου αναφέρεται ως ημερομηνία παραλαβής η 18/5/2018 

26. Το υπ΄αρ. 663/25-5-2018  έγγραφο του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ με το οποίο αιτήθηκε 
παράταση πέντε ημερών προκειμένου να υποβάλλει τις απόψεις του 

27. Το υπ΄αρ. 46305/18232/25-5-2018 έγγραφο παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απόψεων 
του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ μέχρι 29-5-2018 

28. Το υπ΄αρ. 676/29-5-2018 έγγραφο του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ με το οποίο μας υπέβαλε τις 
απόψεις της επί των εκθέσεων αυτοψίας και στο οποίο αναφέρει  τα παρακάτω: 

«Επί του θέματος Δ1 υποδομές εισόδου: Κατά την αυτοψία του χώρου ο χώρος δειγματοληψίας 
είχαν προσωρινά τοποθετηθεί τα αντικείμενα και μηχανήματα.  Ο χώρος της δειγματοληψίας 
λειτουργεί κανονικά 

Επί του θέματος Δ3 οδικό δίκτυο πρόσβασης: α) Η οδός πρόσβασης έχει αποκατασταθεί ύστερα 
από εργολαβία των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας β) ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ με 
ίδια μέσα θα προβεί στο άμεσο προσεχές διάστημα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου 
να αποκατασταθεί το εσωτερικό δίκτυο 

Επί του θέματος Δ4 Εγκαταστάσεις συντήρησης αποθήκες: Κατά την κατασκευή του κυττάρου Γ 
του ΧΥΤΑ έγινε συναρμογή και συγκόλληση των μεμβρανών με το ήδη υπάρχον κύτταρο Α 

Επί του θέματος Δ4 αντιπυρική προστασία: Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχει σε 
ισχύ πιστοποιητικό πυροπροστασίας το οποίο εκδόθηκε από την Πυροσβεστική και ισχύει έως 
3/8/2022. Όσον αφορά τις ελλείψεις στις πυροσβεστικές φωλιές περιμετρικά του κυττάρου σας 
δηλώνουμε ότι τα υλικά πυρόσβεσης έχουν προμηθευτεί και λόγω φόρτου εργασίας των 
υπαλλήλων του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου δεν έχουν τοποθετηθεί στις εν λόγω πυροσβεστικές φωλιές. 
Εντός των επομένων ημερών θα τοποθετηθούν και τα υλικά αυτά 

Επί του θέματος Ε3 απόθεση και κάλυψη απορριμμάτων: Κατά τη λειτουργία του κυττάρου 
γινόταν η απαραίτητη συμπίεση και κάλυψη των απορριμμάτων με χώμα όπως προκύπτει από τα 
παραστατικά και τις συμβάσεις, τυχόν μεμονωμένα περιστατικά εμφάνισης ακάλυπτων 
απορριμμάτων αποτελούν στιγμιαία εικόνα η οποία μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας 
αποκαθίσταται πλήρως. Επίσης να σας αναφέρουμε ότι κλίσεις 2:1 δεν υφίστανται  

Επί του θέματος Ε7 τελικά κάλυψη λεκανών- φυτοκάλυψη: Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ το 
αμέσως προηγούμενο διάστημα προέβει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να 
ανατεθεί η μελέτη για την αποκατάσταση του κυττάρου Β ΧΥΤΑ Τεμπλονίου η οποία 
περιλαμβάνει και την αποκατάσταση του κυττάρου Γ και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης 
του Α κυττάρου. Έχει υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο μελετητική εταιρεία και έως σήμερα 
έχει παραδοθεί μέρος της μελέτης αποκατάστασης του κυττάρου Β. Με την αποκατάσταση των 
κυττάρων του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιάζονται θα εξαλειφθούν 

Επί του θέματος Ε8 καθαρισμός τροχών απορριμματοφόρων πριν την έξοδο από το ΧΥΤΑ: Λόγω 
των δυσμενών καιρικών συνθηκών του προηγούμενου διαστήματος παρατηρήθηκαν προβλήματα 
στη λειτουργία της μονάδας έκπλυσης τροχών για τα οποία βρισκόμαστε στη διαδικασία επίλυσης 
τους στο προσεχές διάστημα 

Επί του θέματος ΣΤ1 φυσική στεγάνωση/τεχνητή στεγάνωση: από την έναρξη λειτουργίας του 
ΧΥΤΑ Τεμπλονίου παρατηρήθηκαν αστοχίες κατά την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού 
του ΧΥΤΑ. Κατά καιρούς έχουν γίνει προσπάθειες για τη βελτίωση της μονάδας επεξεργασίας 
στραγγισμάτων  είτε με παρεμβάσεις στις αρχικές εγκαταστάσεις του ΒΙΟΚΑ είτε με την 
μετέπειτα προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων με αντίστροφη 
όσμωση. Το Δεκέμβριο του 2016 ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  για την επίλυση του προβλήματος 
δημοπράτησε με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου την παροχή των υπηρεσιών για την 
αποκατάσταση συντήρηση και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων. Ύστερα από 
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προδικαστική προσφυγή και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στην οποία προσέφυγε υποψήφια 
ανάδοχος εταιρεία, την οποία ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. κέρδισε στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων, 
βρισκόμαστε στο στάδιο ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. Εντός του επόμενου 
διαστήματος θα αναδειχθεί ανάδοχος εταιρεία. Στο διάστημα αυτό και έως ότου ολοκληρωθεί η 
διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου για την αποκατάσταση και λειτουργία του βιολογικού 
καθαρισμού του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  έχει συνάψει συμβάσεις για την 
μεταφορά των λυμάτων από το βιολογικό καθαρισμό του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου στον ΒΙΟ.ΚΑ του 
δήμου Κέρκυρας 

Επί του θέματος Η1 σύστημα συλλογής και απαγωγής του βιοαερίου: Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ν. Κέρκυρας έχει υπογράψει σύμβαση για την εκμίσθωση του δικαιώματος 
εκμετάλλευσης του παραγόμενου βιοαερίου. Ύστερα από την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων 
για την εγκατάσταση του συστήματος του βιοαερίου η ανάδοχος εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ. Στο αμέσως επόμενο διάστημα 
αναμένεται η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ και η καύση του βιοαερίου 

Συνημμένα: 
944/28-8-2017 σύμβαση χημικών αναλύσεων δειγμάτων 
1259/30-12-2016 σύμβαση μεταφοράς λυμάτων 
1099/7-12-2016 σύμβαση μεταφοράς χώματος 
1344/14-11-2017 σύμβαση προμήθειας χώματος 
439/23-4-2018 σύμβαση μεταφοράς λυμάτων 
Το από 23-5-2018 ενημερωτικά της εταιρείας για την έναρξη λειτουργίας μονάδας βιοαερίου» 
 

29. Την  υπ΄αρ. 47025/18487/11-6-2018 εισήγηση επιβολής διοικητικών κυρώσεων 

 

 

και επειδή: 

1. Σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΣτΕ «τα ρέματα ως στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος 
αποτελούν αντικείμενα συνταγματικής προστασίας» (ΣτΕ 2163/94) 

2. Η εναπόθεση δεμάτων υπολείμματος που προκύπτουν από τη μονάδας μεταβατικής διαχείρισης 
των ΑΣΑ της Κέρκυρας που βρίσκεται στην ΟΕΔΑ Τεμπλονίου θα γίνεται στο ΧΥΤΥ Νότιας 
Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 112608/6-6-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου (ΑΔΑ: 6423ΟΡ1Φ-Ν15)  

3. Το άρθρο 30 του Ν.1650/86 ορίζει ότι: «Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν 
οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του 
παρόντος ή των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων ή 
αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την αστική ή 
ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο από πεντακόσια (500) μέχρι δύο 
εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ. Τα εν λόγω πρόστιμα επιβάλλονται ανάλογα με τη σοβαρότητα 
της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων 
εκπομπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και προτύπων περιβαλλοντικών 
δεσμεύσεων.» 

4. Το άρθρο 2 του Ν.1650/86 ορίζει ότι: «Υποβάθμιση είναι η πρόκληση από ανθρώπινες 
δραστηριότητες ρύπανσης ή οποιασδήποτε άλλης μεταβολής στο περιβάλλον, η οποία είναι 
πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην 
υγεία των κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και στις αισθητικές αξίες» και 
ότι: «Ρύπανση είναι η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, 
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ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να 
προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα 
οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις 
επιθυμητές χρήσεις του.» 

5. Το άρθρο 14 του Ν.4042/12 ορίζει ότι: «Η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, και ιδίως: 

α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα, 
β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές, και 
γ) χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.» 
 

6. Η παρ.2 του άρθρου 37 του Ν.4042/12 ορίζει ότι: «Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
όπως επιχείρηση ή οργανισμός, των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν την παραγωγή, κατοχή ή 
τη διαχείριση αποβλήτων, κατά την έννοια του άρθρου 16, και προκαλούν βλάβες στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και 
ειδικότερα των άρθρων 14 και 29, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού, επιβάλλονται, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη της προηγούμενης 
παραγράφου, ως διοικητικές κυρώσεις, διαζευκτικά ή σωρευτικά, πρόστιμο ή προσωρινή ή 
οριστική διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ανάλογα με τη σοβαρότητα 
της παράβασης, την υποτροπή και το όφελος του παραβάτη. Το ύψος και η διαδικασία επιβολής 
των προαναφερόμενων διοικητικών κυρώσεων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του 
ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2003 (Α΄ 91) και το ν. 4014/2011 (Α΄ 209). 
Ειδικότερα για πράξεις ή παραλείψεις του προηγούμενου εδαφίου που τελέσθηκαν προς όφελος 
νομικών προσώπων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του ν.1650/1986, όπως 
τροποποιείται με το άρθρο 7 του παρόντος, επιβάλλονται οι κυρώσεις της εν λόγω παραγράφου.» 

 
7. Το άρθρο 15 της ΚΥΑ 29407/3508/02 ορίζει ότι: «1) Η διαδικασία παύσης της λειτουργίας 

μέρους ή του συνόλου ενός χώρου υγειονομικής ταφής αρχίζει: …γ) με αιτιολογημένη απόφαση 
της αδειοδοτούσας αρχής» 

 
8. Το άρθρο 9 της ΚΥΑ 50910/2727/03 ορίζει ότι:  
 

1. Μετά την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης ή του χώρου 
διάθεσης ή αξιοποίησης των αποβλήτων, ο οικείος ΦοΣΔΑ υποχρεούται, πριν τη διαδικασία 
τερματισμού της λειτουργίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2, να εξυγιάνει και να 
αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους,:  

α) τις ζημίες σημαντικής κλίμακας που ενδεχομένως έχουν προκληθεί στο περιβάλλον και τη 
δημόσια υγεία από τη λειτουργία της εγκατάστασης ή του χώρου,  
β) το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων στο 
περιβάλλον, ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση και βελτίωση του τοπίου.  

2. Μετά την αποκατάσταση και εξυγίανση του χώρου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, 
ακολουθεί η διαδικασία τερματισμού της λειτουργίας της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή 
αξιοποίησης των αποβλήτων ως εξής:  

α) Ο ΦοΔΣΑ υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της οικείας 
Περιφέρειας (νυν Αποκεντρωμένης), η οποία συνοδεύεται από στοιχεία και εκθέσεις που 
αποδεικνύουν ότι εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις τερματισμού της λειτουργίας της 
εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης.  
β) Η πιο πάνω υπηρεσία προβαίνει στη διενέργεια επιτόπιας επιθεώρησης της εγκατάστασης ή 
του χώρου και, αφού αξιολογήσει σε συνεργασία με την υπηρεσία υγιεινής της Περιφέρειας τα 
στοιχεία και τις εκθέσεις που της έχουν υποβληθεί από τον φορέα διαχείρισης, εισηγείται στον 
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας (νυν Αποκεντρωμένης) την έγκριση τερματισμού της 
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λειτουργίας της εγκατάστασης ή του χώρου, καθώς και την απαιτούμενη χρονική διάρκεια της 
μετέπειτα φροντίδας της (του).  
γ) Ως κριτήρια για τον καθορισμό της χρονικής αυτής διάρκειας λαμβάνονται υπόψη:  

ι. το είδος και η επικινδυνότητα της εγκατάστασης ή του χώρου, σύμφωνα και με τις 
τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ή  
ιι. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η εν λόγω εγκατάσταση ή ο χώρος μπορεί να 
παρουσιάζει κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.  

δ) Για τον τερματισμό της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης των 
αποβλήτων απαιτείται κοινοποίηση στο φορέα διαχείρισης των αποβλήτων της απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας (νυν Αποκεντρωμένης) με την οποία εγκρίνεται ο 
τερματισμός λειτουργίας της εγκατάστασης ή του χώρου και καθορίζεται η χρονική διάρκεια 
της μετέπειτα φροντίδας της (του).  

3. Μετά τον τερματισμό λειτουργίας, ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται στη μετέπειτα φροντίδα 
της εγκατάστασης ή του χώρου και ειδικότερα στη συντήρηση, παρακολούθηση και διενέργεια 
σχετικών ελέγχων για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην απόφαση της παραγράφου 2. Στις 
εργασίες της μετέπειτα φροντίδας περιλαμβάνονται και η συλλογή και η επεξεργασία των 
αποπλυμάτων, καθώς και η διάθεση του βιοαερίου. Σε περίπτωση που από τη διενέργεια των ως 
άνω ελέγχων διαπιστωθούν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την δημόσια υγεία ο 
ΦΟΔΣΑ το γνωστοποιεί αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας (νυν 
Αποκεντρωμένης) προκειμένου να καθορισθούν τα ληπτέα επανορθωτικά μέτρα. » 

 
9. Από τα αναφερόμενα στην απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ επί των διαπιστώσεων της 

έκθεσης αυτοψίας προκύπτουν ότι: 
 

 (α) 

Η έκθεση αυτοψίας στην  Ενότητα Β - Σύντομη περιγραφή ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ αναφέρει ότι: 

o Ο ΧΥΤΑ βρίσκεται σε χώρο έκτασης περίπου 100 στρεμμάτων στην περιοχή 
ΤΕΜΠΛΟΝΙ Δήμου Κέρκυρας. Απαρτίζεται από 3 κύτταρα (Α, Β και Γ) τα οποία 
έχουν ξεπεράσει την αδειοδοτημένη δυναμικότητα/χωρητικότητα σε απορρίμματα και 
έχουν επεκταθεί και σε όμορους χώρους που δεν έχουν επενδυθεί με στεγανωτική 
μεμβράνη…Η καύση του βιοαερίου δεν πραγματοποιείται αν και έχουν εγκατασταθεί 
οι κατακόρυφοι αγωγοί 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (β) 

Η έκθεση αυτοψίας στην  Ενότητα Δ1 -  Υποδομές εισόδου αναφέρει ότι:  

o Ο χώρος δειγματοληψίας έχει καταληφθεί από αντικείμενα και προφανώς δεν 
λειτουργεί. Η έκπλυση τροχών έχει χωθεί με χώμα και δεν είναι προσπελάσιμη 

Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ στην απολογία επί του θέματος Δ1 υποδομές εισόδου του 
αναφέρει ότι: «Κατά την αυτοψία του χώρου ο χώρος δειγματοληψίας είχαν προσωρινά 
τοποθετηθεί τα αντικείμενα και μηχανήματα.  Ο χώρος της δειγματοληψίας λειτουργεί 
κανονικά»  

Τα ανωτέρω ισχυριζόμενα δεν αντικρούουν το γεγονός ότι κατά την αυτοψία ο χώρος 
δειγματοληψίας είχε καταληφθεί από αντικείμενα και προφανώς δεν λειτουργούσε καθώς και 
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ότι η έκπλυση τροχών είχε χωθεί με χώμα και δεν ήταν προσπελάσιμη. Συνεπώς δεν 
αναιρούνται οι  διαπιστώσεις  

 

 (γ) 

Η έκθεση αυτοψίας στην  Ενότητα Δ3 – Οδικό δίκτυο αναφέρει ότι το οδικό δίκτυο 
πρόσβασης και εσωτερικό οδικό δίκτυο σε κακή κατάσταση. Λακούβες διαμέτρου 
μεγαλύτερης του ενός μέτρου σε πολλά σημεία, παρασυρόμενη λάσπη από την κάλυψη των 
απορριμμάτων και κατολισθήσεις σε σημεία 

Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ στην απολογία του επί του θέματος Δ3 οδικό δίκτυο πρόσβασης 
αναφέρει ότι: α) Η οδός πρόσβασης έχει αποκατασταθεί ύστερα από εργολαβία των τεχνικών 
υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας β) ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ν Κέρκυρας με ίδια μέσα θα 
προβεί στο άμεσο προσεχές διάστημα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 
αποκατασταθεί το εσωτερικό δίκτυο 

Τα ανωτέρω ισχυριζόμενα δεν αντικρούουν το γεγονός ότι κατά το χρόνο της αυτοψίας  το 
οδικό δίκτυο πρόσβασης και εσωτερικό οδικό δίκτυο ήταν σε κακή κατάσταση. Λακκούβες 
διαμέτρου μεγαλύτερης του ενός μέτρου σε πολλά σημεία, παρασυρόμενη λάσπη από την 
κάλυψη των απορριμμάτων και κατολισθήσεις σε σημεία. Συνεπώς δεν αναιρούνται οι  
διαπιστώσεις  

 

 (δ) 

Η έκθεση αυτοψίας στην Ενότητα Δ4 – Εγκαταστάσεις συντήρησης/αποθήκες αναφέρει ότι: 
Το κομμάτι της οδού ανάμεσα από τα Α και Γ κύτταρα έχει μπαζωθεί. Οι εγκαταστάσεις 
συντήρησης είναι σε κακή κατάσταση και απαιτούν άμεσα καθαρισμό και εκσυγχρονισμό 

Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ στην απολογία του επί του θέματος Δ4 Εγκαταστάσεις 
συντήρησης αποθήκες αναφέρει ότι κατά την κατασκευή του κυττάρου Γ του ΧΥΤΑ έγινε 
συναρμογή και συγκόλληση των μεμβρανών με το ήδη υπάρχον κύτταρο Α. 

Τα ανωτέρω ισχυριζόμενα δεν αντικρούουν το γεγονός ότι κατά το χρόνο της αυτοψίας  το 
κομμάτι της οδού ανάμεσα από τα Α και Γ κύτταρα είχε μπαζωθεί και ότι οι εγκαταστάσεις 
συντήρησης ήταν σε κακή κατάσταση και απαιτούν άμεσα καθαρισμό και εκσυγχρονισμό 
Συνεπώς δεν αναιρούνται οι  διαπιστώσεις  

 

 (ε) 

Η έκθεση αυτοψίας στην Ενότητα Δ4 – Αντιπυρική προστασία αναφέρει ότι οι πυροσβεστικές 
φωλιές περιμετρικά του κυττάρου είναι ελλιπείς ως προς τα υλικά πυρόσβεσης 

Στην απολογία του ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ επί του θέματος Δ4 αντιπυρική προστασία 
αναφέρει ότι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχει σε ισχύ πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας το οποίο εκδόθηκε από την Πυροσβεστική και ισχύει έως 3/8/2022. Όσον 
αφορά τις ελλείψεις στις πυροσβεστικές φωλιές περιμετρικά του κυττάρου σας δηλώνουμε ότι 
τα υλικά πυρόσβεσης έχουν προμηθευτεί και λόγω φόρτου εργασίας των υπαλλήλων του 
ΧΥΤΑ Τεμπλονίου δεν έχουν τοποθετηθεί στις εν λόγω πυροσβεστικές φωλιές. Εντός των 
επομένων ημερών θα τοποθετηθούν και τα υλικά αυτά 
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Τα ανωτέρω ισχυριζόμενα δεν αντικρούουν το γεγονός ότι κατά το χρόνο της αυτοψίας  οι 
πυροσβεστικές φωλιές περιμετρικά του κυττάρου είναι ελλιπείς ως προς τα υλικά πυρόσβεσης 
Συνεπώς δεν αναιρούνται οι  διαπιστώσεις  

 

 (στ) 

Η έκθεση αυτοψίας στην Ενότητα Δ6 – Δανειοθάλαμος υλικών επικάλυψης αναφέρει ότι ο 
δανειοθάλαμος υλικών επικάλυψης “στεγάζει” σήμερα τις εγκαταστάσεις δεματοποιητή και 
κομποστοποίησης 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 

 (ζ) 

Η έκθεση αυτοψίας στην Ενότητα Ε3 – Απόθεση και κάλυψη απορριμμάτων αναφέρει ότι οι 
κλίσεις των πρανών είναι απότομες (μεγαλύτερες του 2:1) ενώ η συμπίεση μακροσκοπικά 
φαίνεται πλημμελής, όπως και η κάλυψη των απορριμμάτων με αδρανές. Η διασπορά των 
απορριμμάτων γίνεται καθόλη την έκταση του ΧΥΤΑ αλλά και εκτός αυτού 

Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ στην απολογία του επί του θέματος Ε3 απόθεση και κάλυψη 
απορριμμάτων αναφέρει ότι κατά τη λειτουργία του κυττάρου γινόταν η απαραίτητη συμπίεση 
και κάλυψη των απορριμμάτων με χώμα όπως προκύπτει από τα παραστατικά και τις 
συμβάσεις, τυχόν μεμονωμένα περιστατικά εμφάνισης ακάλυπτων απορριμμάτων αποτελούν 
στιγμιαία εικόνα η οποία μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας αποκαθίσταται πλήρως. 
Επίσης να σας αναφέρουμε ότι κλίσεις 2:1 δεν υφίστανται  

Τα ανωτέρω ισχυριζόμενα δεν αντικρούουν το γεγονός ότι κατά το χρόνο της αυτοψίας  οι 
κλίσεις των πρανών ήταν απότομες (μεγαλύτερες του 2:1) ενώ η συμπίεση μακροσκοπικά 
φαινόταν πλημμελής, όπως και η κάλυψη των απορριμμάτων με αδρανές. Η διασπορά των 
απορριμμάτων γινόταν καθόλη την έκταση του ΧΥΤΑ αλλά και εκτός αυτού. Τα ανωτέρω 
επιβεβαιώνονται και από τη φωτογραφική τεκμηρίωση της αυτοψίας. Συνεπώς δεν 
αναιρούνται οι  διαπιστώσεις  

 

 (η) 

Η έκθεση αυτοψίας στην Ενότητα Ε6 - Μέτρα περιορισμού της σκόνης αναφέρει ότι τα 
εισερχόμενα στο χώρο φορτηγά αλλά και τα φορτηγά της εγκατάστασης κυκλοφορούσαν κατά 
την αυτοψία χωρίς κάλυψη. Δεν γινόταν διαβροχή 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (ι) 

Η έκθεση αυτοψίας στην Ενότητα Ε7 – τελική κάλυψη λεκανών/φυτοκάλυψη αναφέρει ότι 
στο κύτταρο Α έχει γίνει φύτευση του πρανούς. Τα κύτταρα Β και Γ παραμένουν χωρίς 
αποκατάσταση. 
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Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ στην απολογία του επί του θέματος Ε7 τελικά κάλυψη λεκανών- 
φυτοκάλυψη αναφέρει ότι ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ το αμέσως προηγούμενο διάστημα 
προέβει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να ανατεθεί η μελέτη για την 
αποκατάσταση του κυττάρου Β ΧΥΤΑ Τεμπλονίου η οποία περιλαμβάνει και την 
αποκατάσταση του κυττάρου Γ και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του Α κυττάρου. 
Έχει υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο μελετητική εταιρεία και έως σήμερα έχει 
παραδοθεί μέρος της μελέτης αποκατάστασης του κυττάρου Β. Με την αποκατάσταση των 
κυττάρων του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιάζονται θα εξαλειφθούν 

Τα ανωτέρω ισχυριζόμενα δεν αντικρούουν το γεγονός ότι κατά το χρόνο της αυτοψίας στο 
κύτταρο Α έχει γίνει φύτευση του πρανούς. Τα κύτταρα Β και Γ παραμένουν χωρίς 
αποκατάσταση. Συνεπώς δεν αναιρούνται οι  διαπιστώσεις  

 

 

 

 (ια) 

Στην έκθεση αυτοψίας στην Ενότητα Ε8 – Καθαρισμός τροχών απορριμματοφόρων πριν την 
έξοδο από το ΧΥΤΑ αναφέρεται ότι η εγκατάσταση έκπλυσης τροχών είναι θαμμένη κάτω από 
χώμα και δεν ήταν προσπελάσιμη από οχήματα 

Στην απολογία του ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ επί του θέματος Ε8 καθαρισμός τροχών 
απορριμματοφόρων πριν την έξοδο από το ΧΥΤΑ αναφέρει ότι λόγω των δυσμενών καιρικών 
συνθηκών του προηγούμενου διαστήματος παρατηρήθηκαν προβλήματα στη λειτουργία της 
μονάδας έκπλυσης τροχών για τα οποία βρισκόμαστε στη διαδικασία επίλυσης τους στο 
προσεχές διάστημα 

Τα ανωτέρω ισχυριζόμενα στην απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ δεν αντικρούουν το 
γεγονός ότι κατά το χρόνο της αυτοψίας η εγκατάσταση έκπλυσης τροχών ήταν θαμμένη κάτω 
από χώμα και δεν ήταν προσπελάσιμη από οχήματα. Συνεπώς δεν αναιρούνται οι  
διαπιστώσεις  

 (ιβ) 

Στην έκθεση αυτοψίας στην Ενότητα ΣΤ1 – Φυσική στεγάνωση/τεχνητή στεγάνωση 
αναφέρεται ότι διαπιστώθηκαν διαρροές λυμάτων από πολλά σημεία περιμετρικά του 
κυττάρου Α. Αυτά ξεχειλίζουν και καταλήγουν στο οδόστρωμα και από εκεί στο περιβάλλον. 
Έχουν διατεθεί σκουπίδια σε χώρους που δεν καλύπτονται από στεγανωτική μεμβράνη, όπως 
στο χώρο ανάμεσα από τα κύτταρα Α και Γ καθώς και βόρεια του κυττάρου Γ και νότια του Β 

Στην απολογία του ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ επί του θέματος ΣΤ1 φυσική 
στεγάνωση/τεχνητή στεγάνωση αναφέρει ότι από την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ 
Τεμπλονίου παρατηρήθηκαν αστοχίες κατά την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού του 
ΧΥΤΑ. Κατά καιρούς έχουν γίνει προσπάθειες για τη βελτίωση της μονάδας επεξεργασίας 
στραγγισμάτων  είτε με παρεμβάσεις στις αρχικές εγκαταστάσεις του ΒΙΟΚΑ είτε με την 
μετέπειτα προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων με αντίστροφη 
όσμωση. Το Δεκέμβριο του 2016 ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ν. Κέρκυρας για την επίλυση 
του προβλήματος δημοπράτησε με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου την παροχή 
των υπηρεσιών για την αποκατάσταση συντήρηση και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας 
στραγγισμάτων. Ύστερα από προδικαστική προσφυγή και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στην 
οποία προσέφυγε υποψήφια ανάδοχος εταιρεία, την οποία ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
κέρδισε στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων, βρισκόμαστε στο στάδιο ανοίγματος των 
οικονομικών προσφορών. Εντός του επόμενου διαστήματος θα αναδειχθεί ανάδοχος εταιρεία. 
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Στο διάστημα αυτό και έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου για την 
αποκατάσταση και λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου ο 
ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ν. Κέρκυρας έχει συνάψει συμβάσεις για την μεταφορά των 
λυμάτων από το βιολογικό καθαρισμό του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου στον ΒΙΟ.ΚΑ του δήμου 
Κέρκυρας 

Τα ανωτέρω ισχυριζόμενα στην απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ δεν αντικρούουν 
όμως το γεγονός ότι κατά το χρόνο της αυτοψίας διαπιστώθηκαν διαρροές λυμάτων από πολλά 
σημεία περιμετρικά του κυττάρου Α. Αυτά ξεχειλίζουν και καταλήγουν στο οδόστρωμα και 
από εκεί στο περιβάλλον. Έχουν διατεθεί σκουπίδια σε χώρους που δεν καλύπτονται από 
στεγανωτική μεμβράνη, όπως στο χώρο ανάμεσα από τα κύτταρα Α και Γ καθώς και βόρεια 
του κυττάρου Γ και νότια του Β.  Συνεπώς δεν αναιρούνται οι  διαπιστώσεις  

 

 

 

 (ιγ) 

Στην έκθεση αυτοψίας στην Ενότητα Ζ1 – Δίκτυο διαχείρισης ομβρίων αναφέρεται ότι 
υπάρχει τάφρος ομβρίων, η οποία όμως μολύνεται από στραγγίδια που διαρρέουν του 
κυττάρου 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (ιδ) 

Στην έκθεση αυτοψίας στην Ενότητα Ζ2 – Δίκτυο συλλογής και μεταφοράς στραγγισμάτων 
αναφέρεται ότι το δίκτυο συλλογής στραγγιδίων λειτουργεί πλημμελώς με αποτέλεσμα να 
υπερχειλίζει η περιμετρική τάφρος μεταφοράς τους, να χύνονται στο οδόστρωμα και από εκεί 
ελεύθερα στο περιβάλλον. Το περιμετρικό τοιχείο παρουσιάζει διαρροές σε διάφορα σημεία. 
Από τη δεξαμενή συλλογής στραγγιδίων του κυττάρου Γ τα στραγγίδια υπερχειλίζουν εντός 
του δικτύου ομβρίων και από εκεί εκτός της εγκατάστασης στο κατάντι οικόπεδο 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (ιε) 

Στην έκθεση αυτοψίας στην Ενότητα Ζ3 – Σύστημα επεξεργασίας στραγγισμάτων αναφέρεται 
ότι η μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων δεν λειτουργούσε 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 

 (ιστ) 

Στην έκθεση αυτοψίας στην Ενότητα Ζ4 – Παρακολούθηση ποιότητας στραγγισμάτων 
Ζητείται να προσκομιστεί αρχείο καταγραφής χημικών αναλύσεων 
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Με την απολογία του ο ΣΥΔΙΣΑ προσκόμισε  την υπ΄αρ. 944/28-8-2017  Σύμβαση μεταξύ 
ΣΥΔΙΣΑ και «ΜΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ Χ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ- ΧΗΜΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ», η οποία φέρει κωδικό ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:6ΚΗΘΟΞΗ7-ΠΗΡ και της οποίας το 
αντικείμενο (όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 αυτής) είναι η παροχή υπηρεσιών για την 
εκτέλεση των χημικών αναλύσεων οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη 
λειτουργία του ΧΥΤΑ Νότιας και Κεντρικής Κέρκυρας… Για το ΧΥΤΑ Τεμπλονίου 
δειγματοληψία των στραγγιδίων ανά τρίμηνο…».  
Στο άρθρο 3 της εν λόγω σύμβασης, ορίζεται ότι η διάρκεια παροχής των εργασιών ορίζεται 
σε εξής μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
Από τις προσκομισθείσες εκθέσεις δοκιμής της ΜΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ  που αφορούν αναλύσεις 
στραγγιδίων και οι οποίες φέρουν ημερομηνίες 5/12/2017, 31/10/2017,  4/9/2017 προκύπτει 
ότι είχε παρέλθει χρονικό διάστημα άνω του τριμήνου που τίθεται στους περιβαλλοντικούς 
όρους (9.3.10 της ΑΕΠΟ) 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ήδη από 22/2/2018 δεν υπήρχε ενεργή σύμβαση, ότι κατά το 
χρόνο διενέργειας του περιβαλλοντικού ελέγχου είχε ήδη έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω 
των 51/2 μηνών από την τελευταία δειγματοληψία. 

Επίσης το γεγονός ότι προσκομίστηκαν μόνο τρεις δειγματοληψίες που αφορούν ένα 
συγκεκριμένο εξάμηνο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτές μπορεί να αποτελέσουν το πλήρες 
αρχείο παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων. 

Συνεπώς δεν αναιρούνται οι  διαπιστώσεις και θεωρούμε ότι δεν γίνεται η ενδεδειγμένη και με 
επιμέλεια και συνέπεια  παρακολούθηση ποιότητας στραγγισμάτων και οι τρεις αναλύσεις που 
προσκομίστηκαν δεν μπορούν να αποτελέσουν το αρχείο που ζητούσαμε 

 

 

 (ιζ) 

 

Στην έκθεση αυτοψίας Ενότητα Ζ5 – Διάθεση ιλύος/διάθεση επεξεργασμένου υγρού 
αναφέρεται ότι τα υγρά σε ανεπεξέργαστη μορφή διαρρέουν μέσω υπερχείλισης προς το 
κατάντι ρέμα 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (ιη) 

Στην έκθεση αυτοψίας Ενότητα Η1 – Σύστημα συλλογής και απαγωγής βιοαερίου αναφέρεται 
ότι δεν έχει εγκατασταθεί πλήρως το σύστημα συλλογής και απαγωγής βιοαερίου, παρά μόνο 
το κατακόρυφο δίκτυο συλλογής στο κύτταρο Α 

Στην απολογία του ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ επί του θέματος Η1 σύστημα συλλογής και 
απαγωγής του βιοαερίου αναφέρει ότι ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ν. Κέρκυρας έχει 
υπογράψει σύμβαση για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του παραγόμενου 
βιοαερίου. Ύστερα από την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση του 
συστήματος του βιοαερίου η ανάδοχος εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ. Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η σύνδεση 
με το δίκτυο της ΔΕΗ και η καύση του βιοαερίου 

Τα ανωτέρω ισχυριζόμενα στην απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ δεν αντικρούουν 
όμως το γεγονός ότι κατά το χρόνο της αυτοψίας δεν είχε εγκατασταθεί πλήρως το σύστημα 
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συλλογής και απαγωγής βιοαερίου, παρά μόνο το κατακόρυφο δίκτυο συλλογής στο κύτταρο 
Α.  Συνεπώς δεν αναιρούνται οι  διαπιστώσεις  

 (ιθ) 

Στην έκθεση αυτοψίας Ενότητα Η2 – Ενεργειακή αξιοποίηση ή μονάδα καύσης αναφέρεται 
ότι δεν λειτουργεί μονάδα καύσης βιοαερίου 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 (κ) 

Στην έκθεση αυτοψίας Ενότητα Θ7 – Έλεγχοι υπόγειων υδάτων (αρχείο χημικών αναλύσεων): 
Ζητείται να προσκομιστεί το αρχείο χημικών αναλύσεων 

 

Με την απολογία του ο ΣΥΔΙΣΑ προσκόμισε  την υπ΄αρ. 944/28-8-2017  Σύμβαση μεταξύ 
ΣΥΔΙΣΑ και «ΜΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ Χ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ- ΧΗΜΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ», η οποία φέρει κωδικό ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:6ΚΗΘΟΞΗ7-ΠΗΡ και της οποίας το 
αντικείμενο (όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 αυτής) είναι η παροχή υπηρεσιών για την 
εκτέλεση των χημικών αναλύσεων οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη 
λειτουργία του ΧΥΤΑ Νότιας και Κεντρικής Κέρκυρας… Για το ΧΥΤΑ Τεμπλονίου 
δειγματοληψία των υπόγειων υδάτων ανά εξάμηνο…».  
Στο άρθρο 3 της εν λόγω σύμβασης, ορίζεται ότι η διάρκεια παροχής των εργασιών ορίζεται 
σε εξής μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
Από τις προσκομισθείσες εκθέσεις δοκιμής της ΜΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ  που αφορούν αναλύσεις 
υπόγειων υδάτων και οι οποίες φέρουν ημερομηνίες 5/12/2017,31/10/2017 και  5/9/2017 
προκύπτει ότι είχε παρέλθει χρονικό διάστημα άνω του τριμήνου που τίθεται στους 
περιβαλλοντικούς όρους (9.3.12 της ΑΕΠΟ) 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ήδη από 22/2/2018 δεν υπήρχε ενεργή σύμβαση, ότι κατά το 
χρόνο διενέργειας του περιβαλλοντικού ελέγχου είχε ήδη έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω 
των 51/2 μηνών από την τελευταία δειγματοληψία. 

Επίσης το γεγονός ότι προσκομίστηκαν μόνο τρεις δειγματοληψίες που αφορούν ένα 
συγκεκριμένο εξάμηνο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτές μπορεί να αποτελέσουν το πλήρες 
αρχείο παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων. 

Συνεπώς δεν αναιρούνται οι  διαπιστώσεις και θεωρούμε ότι δεν γίνεται η ενδεδειγμένη και με 
επιμέλεια και συνέπεια  παρακολούθηση ποιότητας στραγγισμάτων και οι τρεις αναλύσεις που 
προσκομίστηκαν δεν μπορούν να αποτελέσουν το αρχείο που ζητούσαμε 

 

 

 

 (κα) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.21 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Δεν υπάρχει περίφραξη στο κύτταρο Β 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  
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 (κβ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο  περιβαλλοντικός όρος Δ1.22 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Δεν υπάρχει δεντροφύτευση 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (κγ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο  περιβαλλοντικός όρος Δ1.24 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Δεν υπάρχει πίνακας πληροφοριών. Δεν υπάρχει χώρος εκφόρτωσης για δειγματοληψία 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 

 (κδ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.25.3 της ΑΕΠΟ δεν 
τηρείται. Ο χώρος υποδοχής απορριμμάτων δεν είναι κλειστός 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (κε) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.25.6 της ΑΕΠΟ δεν 
τηρείται. Τα υγρά απόβλητα ρέουν 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (κστ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος όρος Δ1.26 της ΑΕΠΟ δεν 
τηρείται. Η περιμετρική οδός στο κύτταρο Γ έχει γεμίσει από απορρίμματα και δεν είναι 
προσπελάσιμη. Οι συσκευές πυρόσβεσης δεν είναι λειτουργικές (δεν υπάρχουν σωληνώσεις 
εντός των πυροσβεστικών φωλιών) 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (κζ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.34 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Η ζώνη πυρασφάλειας δεν έχει συντηρηθεί 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται 
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 (κη) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ2.4 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Δεν υπάρχει ο περιγραφόμενος εξοπλισμός 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (κθ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ2.6.γ της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Τα υγρά απόβλητα δεν επεξεργάζονται. 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 

 (λ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο  περιβαλλοντικός όρος Δ2.7 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Δεν εφαρμόζονται τα περιγραφόμενα μέτρα για αντιμετώπιση αέριων εκπομπών 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (λα) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ2.9 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Δεν λειτουργεί η Ε.Ε.Α. 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (λβ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο  περιβαλλοντικός όρος Δ2.10 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Δεν λειτουργεί η Ε.Ε.Α. 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (λγ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο  περιβαλλοντικός όρος Δ4.15 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Τα υγρά απόβλητα ρέουν στο εσωτερικό οδικό δίκτυο 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (λδ) 



 20 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.1.7 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Δεν υπάρχουν έργα αποκατάστασης 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (λε) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο  περιβαλλοντικός όρος Δ4.2 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Δεν γίνεται η περιγραφόμενη διαδικασία 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 

 

 (λστ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο  περιβαλλοντικός όρος Δ4.3.1 της ΑΕΠΟ δεν 
τηρείται. Δεν υπάρχει 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (λζ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο  περιβαλλοντικός όρος Δ4.4.2 της ΑΕΠΟ δεν 
τηρείται. Δεν υπάρχει στεγάνωση στα πρανή του ΧΥΤΑ 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (λη) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.3 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Δεν εφαρμόζεται. Υγρά απόβλητα ρέουν. 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (λθ) 

Στην έκθεση αυτοψίας ζητείται για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου 
Δ4.5.7 της ΑΕΠΟ να προσκομιστούν οι έγγραφες εγγυήσεις για τη μεμβράνη και την επί 
τόπου συγκόλληση 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  δεν προσκομίστηκαν τα ζητούμενα στοιχεία. Συνεπώς θεωρούμε ότι αυτά 
δεν υπάρχουν 
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 (μ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.5.13 της ΑΕΠΟ δεν 
τηρείται. Τα στραγγίσματα ρέουν σε όλο το εσωτερικό οδικό δίκτυο και καταλήγουν 
ανεπεξέργαστα εντός ρέματος 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται 

 

 (μα) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.5.14 της ΑΕΠΟ δεν 
τηρείται. Δεν λειτουργεί η μονάδα επεξεργασίας 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 

 (μβ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.5.15 της ΑΕΠΟ δεν 
τηρείται. Δεν λειτουργεί η μονάδα επεξεργασίας 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (μγ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.5.17 της ΑΕΠΟ δεν 
τηρείται. Τα στραγγίσματα ρέουν ανεξέλεγκτα και καταλήγουν σε ρέμα 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (μδ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.6.1 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Δεν υπάρχει δίκτυο βιοαερίου, εκτός από το κύτταρο Α που έχει μόνο κατακόρυφο δίκτυο 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (με) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο  περιβαλλοντικός όρος Δ4.6.7 της ΑΕΠΟ δεν 
τηρείται. Δεν λειτουργεί η καύση 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  
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 (μστ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.6.11 της ΑΕΠΟ δεν 
τηρείται. Δεν λειτουργεί 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (μζ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.7.2 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Δεν εφαρμόζεται 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (μη) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.7.6 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Δεν εφαρμόζεται 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (μθ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.7.8 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Υπάρχουν διάσπαρτα μικροαπορρίμματα 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (μι) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου 
Δ4.9.3.2 της ΑΕΠΟ να προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

Με την απολογία του ο ΣΥΔΙΣΑ προσκόμισε  την υπ΄αρ. 944/28-8-2017  Σύμβαση μεταξύ 
ΣΥΔΙΣΑ και «ΜΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ Χ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ- ΧΗΜΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ», η οποία φέρει κωδικό ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:6ΚΗΘΟΞΗ7-ΠΗΡ και της οποίας το 
αντικείμενο (όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 αυτής) είναι η παροχή υπηρεσιών για την 
εκτέλεση των χημικών αναλύσεων οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη 
λειτουργία του ΧΥΤΑ Νότιας και Κεντρικής Κέρκυρας… Για το ΧΥΤΑ Τεμπλονίου 
δειγματοληψία στραγγιδίων …επιφανειακών υδάτων …».  
Στο άρθρο 3 της εν λόγω σύμβασης, ορίζεται ότι η διάρκεια παροχής των εργασιών ορίζεται 
σε εξής μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
Από τις προσκομισθείσες εκθέσεις δοκιμής της ΜΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ  που αφορούν αναλύσεις 
και οι οποίες φέρουν ημερομηνίες 5/12/2017,31/10/2017 και  5/9/2017 προκύπτει ότι είχε 
παρέλθει χρονικό διάστημα άνω του τριμήνου που τίθεται στους περιβαλλοντικούς όρους 
(Δ4.9.3.2 της ΑΕΠΟ) 
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ήδη από 22/2/2018 δεν υπήρχε ενεργή σύμβαση, ότι κατά το 
χρόνο διενέργειας του περιβαλλοντικού ελέγχου είχε ήδη έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω 
των 51/2 μηνών από την τελευταία δειγματοληψία. 

Επίσης δεν προσκομίστηκαν τα στοιχεία περί παρακολούθησης των αερίων  (δυνητικές 
εκπομπές αερίων και ατμοσφαιρική πίεση ( CH4, CO2, O2, H2S, H2 κλπ), η οποία θα έπρεπε 
να γίνεται με μηνιαία συχνότητα 

Συνεπώς δεν αναιρούνται οι  διαπιστώσεις και θεωρούμε ότι δεν γίνεται η ενδεδειγμένη και με 
επιμέλεια και συνέπεια  παρακολούθηση ποιότητας στραγγισμάτων, επιφανειακών υδάτων και 
αερίων και ότι δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.9.3.2 

 

 

 

 (ν) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού 
όρου Δ4.9.3.3 της ΑΕΠΟ να προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

Από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ δεν προκύπτουν στοιχεία που να 
τεκμηριώνουν έχει προσδιοριστεί επίπεδο συναγερμού και ότι οι παρατηρήσεις αξιολογούνται 
με τη βοήθεια διαγραμμάτων ελέγχου, με καθορισμένους κανόνες και επίπεδα ελέγχου για 
κάθε φρέαρ κατάντη της υδραυλικής κλίσης. Τα επίπεδα ελέγχου θα έπρεπε να 
προσδιορίζονται βάσει των τοπικών διακυμάνσεων της ποιότητας των υπόγειων υδάτων 

Συνεπώς δεν αναιρούνται οι  διαπιστώσεις και θεωρούμε ότι δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός 
όρος Δ4.9.3.3 

 

 

 (να) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού 
όρου Δ1.43 της ΑΕΠΟ να προσκομιστεί ο ορισμός 

Δεν προσκομίστηκαν τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία και συνεπώς δεν αναιρούνται οι  
διαπιστώσεις και θεωρούμε ότι δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.43 

 

 (νβ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού 
όρου Δ1.47 της ΑΕΠΟ να προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

Δεν προσκομίστηκαν τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία και συνεπώς δεν αναιρούνται οι  
διαπιστώσεις και θεωρούμε ότι δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.47 

 

 (νγ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού 
όρου Δ1.48 της ΑΕΠΟ να προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 
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Δεν προσκομίστηκαν τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία και συνεπώς δεν αναιρούνται οι  
διαπιστώσεις και θεωρούμε ότι δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.48 

 

 (νδ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.50 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Τα στραγγίδια ρέουν στο εσωτερικό οδικό δίκτυο 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (νε) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού 
όρου Δ1.52 της ΑΕΠΟ να προσκομιστεί η έγκριση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας 

Δεν προσκομίστηκαν τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία και συνεπώς δεν αναιρούνται οι  
διαπιστώσεις και θεωρούμε ότι δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.52 

 

 (νστ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.53 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Τα στραγγίδια καταλήγουν ανεπεξέργαστα σε φυσικό αποδέκτη 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (νζ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.55 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Δεν υπάρχει 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (νη) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.56 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Δεν εφαρμόζεται, δεν λειτουργεί η μονάδα επεξεργασίας 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (νθ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού 
όρου Δ1.60 της ΑΕΠΟ να προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

Δεν προσκομίστηκαν τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία και συνεπώς δεν αναιρούνται οι  
διαπιστώσεις και θεωρούμε ότι δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.60 
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 (ξ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού 
όρου Δ1.61 της ΑΕΠΟ να προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία. Δεν έχουν 
υποβληθεί στην Δ/νση Περιβάλλοντος ΠΙΝ 

Δεν προσκομίστηκαν τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία και συνεπώς δεν αναιρούνται οι  
διαπιστώσεις και θεωρούμε ότι δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.61 

 

 

 (ξα) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού 
όρου Δ1.62 της ΑΕΠΟ να προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

Δεν προσκομίστηκαν τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία και συνεπώς δεν αναιρούνται οι  
διαπιστώσεις και θεωρούμε ότι δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.62 

 

 (ξγ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ1.63 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Δεν έχει κατασκευαστεί 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (ξδ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού 
όρου Δ4.5.1 της ΑΕΠΟ να προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

Δεν προσκομίστηκαν τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία και συνεπώς δεν αναιρούνται οι  
διαπιστώσεις και θεωρούμε ότι δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.5.1 

 

 (ξε) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.5.2 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Τα υγρά απόβλητα ρέουν 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (ξστ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.5.3 της ΑΕΠΟ δεν τηρείται. 
Δεν λειτουργεί. 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  
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 (ξζ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι για την τεκμηρίωση τήρησης των περιβαλλοντικού 
όρου Δ4.9.3.5 της ΑΕΠΟ να προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

Δεν προσκομίστηκαν τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία και συνεπώς δεν αναιρούνται οι  
διαπιστώσεις και θεωρούμε ότι δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος Δ4.9.3.5 

 

 (ξη) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι για την τεκμηρίωση τήρησης των περιβαλλοντικών 
όρων Δ4.9.3.6 έως Δ4.9.3.9 της ΑΕΠΟ να προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

Με την απολογία του ο ΣΥΔΙΣΑ προσκόμισε  την υπ΄αρ. 944/28-8-2017  Σύμβαση μεταξύ 
ΣΥΔΙΣΑ και «ΜΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ Χ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ- ΧΗΜΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ», η οποία φέρει κωδικό ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:6ΚΗΘΟΞΗ7-ΠΗΡ και της οποίας το 
αντικείμενο (όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 αυτής) είναι η παροχή υπηρεσιών για την 
εκτέλεση των χημικών αναλύσεων οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη 
λειτουργία του ΧΥΤΑ Νότιας και Κεντρικής Κέρκυρας… Για το ΧΥΤΑ Τεμπλονίου 
δειγματοληψία στραγγιδίων …επιφανειακών υδάτων …».  
Στο άρθρο 3 της εν λόγω σύμβασης, ορίζεται ότι η διάρκεια παροχής των εργασιών ορίζεται 
σε εξής μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
Από τις προσκομισθείσες εκθέσεις δοκιμής της ΜΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ  που αφορούν αναλύσεις 
και οι οποίες φέρουν ημερομηνίες 5/12/2017,31/10/2017 και  5/9/2017 προκύπτει ότι είχε 
παρέλθει χρονικό διάστημα άνω του τριμήνου που τίθεται στους περιβαλλοντικούς όρους  
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ήδη από 22/2/2018 δεν υπήρχε ενεργή σύμβαση, ότι κατά το 
χρόνο διενέργειας του περιβαλλοντικού ελέγχου είχε ήδη έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω 
των 51/2 μηνών από την τελευταία δειγματοληψία. 

Συνεπώς δεν αναιρούνται οι  διαπιστώσεις και θεωρούμε ότι δεν γίνεται η ενδεδειγμένη και με 
επιμέλεια και συνέπεια  παρακολούθηση ποιότητας στραγγισμάτων, επιφανειακών υδάτων και 
υπόγειων υδάτων και ότι δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι Δ4.9.3.6 έως Δ4.9.3.9 

 (οβ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού 
όρου Δ4.9.3.10 έως Δ4.9.3.13 της ΑΕΠΟ να προσκομιστούν τα αναφερόμενα στους όρους 
στοιχεία 

Με την απολογία του ο ΣΥΔΙΣΑ προσκόμισε  την υπ΄αρ. 944/28-8-2017  Σύμβαση μεταξύ 
ΣΥΔΙΣΑ και «ΜΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ Χ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ- ΧΗΜΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ», η οποία φέρει κωδικό ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:6ΚΗΘΟΞΗ7-ΠΗΡ και της οποίας το 
αντικείμενο (όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 αυτής) είναι η παροχή υπηρεσιών για την 
εκτέλεση των χημικών αναλύσεων οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη 
λειτουργία του ΧΥΤΑ Νότιας και Κεντρικής Κέρκυρας… Για το ΧΥΤΑ Τεμπλονίου 
δειγματοληψία στραγγιδίων …επιφανειακών υδάτων …».  
Στο άρθρο 3 της εν λόγω σύμβασης, ορίζεται ότι η διάρκεια παροχής των εργασιών ορίζεται 
σε εξής μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
Από τις προσκομισθείσες εκθέσεις δοκιμής της ΜΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ  που αφορούν αναλύσεις 
και οι οποίες φέρουν ημερομηνίες 5/12/2017,31/10/2017 και  5/9/2017 προκύπτει ότι είχε 
παρέλθει χρονικό διάστημα άνω του τριμήνου που τίθεται στους περιβαλλοντικούς όρους  
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ήδη από 22/2/2018 δεν υπήρχε ενεργή σύμβαση, ότι κατά το 
χρόνο διενέργειας του περιβαλλοντικού ελέγχου είχε ήδη έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω 
των 51/2 μηνών από την τελευταία δειγματοληψία. 

Συνεπώς δεν αναιρούνται οι  διαπιστώσεις και θεωρούμε ότι δεν γίνεται η ενδεδειγμένη και με 
επιμέλεια και συνέπεια  παρακολούθηση ποιότητας στραγγισμάτων, επιφανειακών υδάτων και 
υπόγειων υδάτων και ότι δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι Δ4.9.3.10 έως Δ4.9.3.13 

 

 (ογ) 

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι για την τεκμηρίωση τήρησης του περιβαλλοντικού 
όρου Δ4.9.3.13 της ΑΕΠΟ να προσκομιστούν τα αναφερόμενα στον όρο στοιχεία 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 

 (οδ) 

Στην έκθεση αυτοψίας κεφάλαιο ΙΑ διαπιστώνεται  ότι:  
o ανεπεξέργαστα στραγγίδια ρέουν ανεξέλεγκτα και καταλήγουν ανεπεξέργαστα σε 

φυσικό αποδέκτη 
Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
ανωτέρω διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 
 (οε) 

Στην έκθεση αυτοψίας κεφάλαιο ΙΑ διαπιστώνεται  ότι:  
o Υπάρχει μεγάλο πλήθος γλάρων 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
ανωτέρω διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 
 

 (οστ) 

Στην έκθεση αυτοψίας κεφάλαιο ΙΑ διαπιστώνεται  ότι:  
o Υπάρχει αγέλη σκύλων 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
ανωτέρω διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 
 (οζ) 

Στην έκθεση αυτοψίας κεφάλαιο ΙΑ διαπιστώνεται  ότι:  
o Διαπιστώθηκε ότι ο μεγαλύτερος όγκος απορριμμάτων διατίθεται στο κύτταρο Γ χωρίς 

να έχει προηγηθεί επεξεργασία (δεματοποίηση) 
Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
ανωτέρω διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 
 (οη) 

Στην έκθεση αυτοψίας κεφάλαιο ΙΑ διαπιστώνεται  ότι:  
o Η όλη εικόνα της εγκατάστασης δείχνει εγκατάλειψη. Απαιτείται αποψίλωση, 

καθαρισμός, έργα αποκατάστασης οδικού δικτύου και περιβάλλοντος χώρου καθώς 
και απαραίτητων υποδομών 
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Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
ανωτέρω διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 
 (π) 

Στην έκθεση αυτοψίας κεφάλαιο ΙΑ διαπιστώνεται  ότι:  
o Το εσωτερικό οδικό δίκτυο απαιτεί άμεση αποκατάσταση 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
ανωτέρω διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 
 (πα) 

Στην έκθεση αυτοψίας κεφάλαιο ΙΑ διαπιστώνεται  ότι:  
o Το παραγόμενο κλάσμα προς κομποστοποίηση, πέρα του πλημμελούς τρόπου 

διαχωρισμού (βάσει μεγέθους) που οδηγεί σε ελάχιστη ανακτούμενη ποσότητα, 
περιέχει μεγάλο ποσοστό ξένων μη βιοδιασπώμενων υλικών 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
ανωτέρω διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 
 (πβ) 

Στην έκθεση αυτοψίας κεφάλαιο ΙΑ διαπιστώνεται  ότι:  
o Στο χώρο κομποστοποίησης έχουν αποτεθεί δέματα απορριμμάτων 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
ανωτέρω διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 
 (πγ) 

Στην έκθεση αυτοψίας κεφάλαιο ΙΑ διαπιστώνεται  ότι:  
o Επί του οδικού δικτύου έχουν αποτεθεί δέματα ανακτημένων ανακυκλώσιμων 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
ανωτέρω διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  

 
 (πδ) 

Στην έκθεση αυτοψίας κεφάλαιο ΙΑ διαπιστώνεται  ότι:  
o Η οδός προσπέλασης απαιτεί άμεση αποκατάσταση λόγω των εκτεταμένων σε πλήθος 

και μέγεθος λακούβων, φερτών υλικών, απορριμμάτων και υποχώρησης του 
οδοστρώματος (καθίζηση) που παρουσιάζονται στα τελευταία 2000 μέτρα από την 
είσοδο του ΧΥΤΑ και καθιστά την πρόσβαση με συμβατικό όχημα δύσκολη και 
επικίνδυνη 

Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της 
ανωτέρω διαπίστωσης και  συνεπώς αυτή δεν αναιρείται  
 

 

 

10. Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 27.04.2017: «Η 
Ελληνική Δημοκρατία, ανεχόμενη λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 
Τεμπλονίου (Ελλάδα) η οποία δεν πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 13 της 
οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 
2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών, καθώς και από το άρθρο 8, 
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στοιχείο α , το άρθρο 11, παράγραφος 1, και το παράρτημα I της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων» 

11. Η εναρμόνιση του Εθνικού Δίκαιου με τις Οδηγίες 2008/98/ΕΚ και 1999/31/ΕΚ έχει γίνει με τον 
Ν.4042/12 και την ΚΥΑ HΠ/29407/3508/02 αντίστοιχα 

12. Από τα έως τώρα αναφερθέντα προκύπτουν τα εξής: 

 
Α. Μη σύννομη διάθεση αποβλήτων: 
 Παραβίαση πενήντα πέντε (55) περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ (η ανάλυση των οποίων 

έχει προηγηθεί). Το ανωτέρω  συνιστά παράβαση Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, η οποία έχει εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση του  
Ν.1650/86 και συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.1650/86, νομικά πρόσωπα που  
παραβαίνουν τις διατάξεις των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων αποφάσεων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως 
διοικητική κύρωση πρόστιμο από πεντακόσια (500) μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ 

. 
 Παραβίαση διατάξεων της ΚΥΑ HΠ/29407/3508/02 

o Διάθεση ανεπεξέργαστων απορριμμάτων στο κύτταρο Γ, το οποίο συνιστά παραβίαση του 
άρθρου 7 της ΚΥΑ που ορίζει ότι σε χώρους υγειονομικής ταφής πραγματοποιείται 
διάθεση μόνο αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία.  

o Δεν προσκομίστηκαν αριθμητικά στοιχεία εισερχομένων/εξερχομένων και 
επεξεργασμένων ποσοτήτων, το οποίο συνιστά παραβίαση του άρθρου 13 της ΚΥΑ που 
ορίζει ότι θα πρέπει να τηρείται αρχείο των ποσοτήτων και των χαρακτηριστικών των 
αποτιθέμενων αποβλήτων 

o Δεν ελέγχεται η εισροή των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων στον όγκο των 
αποτιθέμενων αποβλήτων, το οποίο συνιστά παραβίαση του σημείου 2 του παραρτήματος 
Ι της ΚΥΑ 

o Δεν προλαμβάνεται η εισροή επιφανειακών ή/και υπογείων υδάτων στα αποτιθέμενα 
απόβλητα,  το οποίο συνιστά παραβίαση του σημείου 2 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ  

o Δεν συλλέγονται ικανοποιητικά τα μολυσμένα ύδατα και στραγγίσματα, το οποίο συνιστά 
παραβίαση του σημείου 2 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 

o Δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία τα μολυσμένα ύδατα και στραγγίσματα, το οποίο 
συνιστά παραβίαση του σημείου 2 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ  

o Δεν εξασφαλίζεται η αποτελεσματική συλλογή των στραγγισμάτων, το οποίο συνιστά 
παραβίαση του σημείου 2 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ  

o Δεν ελέγχεται η συγκέντρωση και η μετανάστευση αερίων, το οποίο συνιστά παραβίαση 
του σημείου 4 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ  

o Δεν λαμβάνονται μέτρα ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών οχλήσεων και κινδύνων 
λόγω:  
-εκπομπής οσμών και σκόνης,  
-αερόφερτων υλικών,  
-θορύβου και κυκλοφορίας οχημάτων,  
-πουλιών,  
-σχηματισμού αερολυμάτων 
Ο χώρος δεν είναι εξοπλισμένος κατά τρόπον ώστε οι ρύποι που προέρχονται από αυτόν 
να μην διασκορπίζονται στους δρόμους και στο γύρω χώρο,  
τα οποία συνιστούν παραβίαση του σημείου 5 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 

o Ο τρόπος τοποθέτησης των αποβλήτων δεν διασφαλίζει τη σταθερότητα της μάζας των 
αποβλήτων, το οποίο συνιστά παραβίαση του σημείου 6 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 
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Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της ΚΥΑ HΠ/29407/3508/02 επιβάλλονται οι 
κυρώσεις που προβλεπόταν στην ΚΥΑ 69728/1996, η οποία όμως έχει ήδη καταργηθεί από 
την ΚΥΑ ΗΠ/50910/2727/03 που ορίζει ότι «Σε οποιονδήποτε γίνεται υπαίτιος παράβασης 
των διατάξεων της παρούσας απόφασης με πράξη ή παράλειψη, επιβάλλονται οι ποινικές, 
αστικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 
1650/1986, όπως ισχύουν» και συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.1650/86, επιβάλλεται 
ως διοικητική κύρωση πρόστιμο από πεντακόσια (500) μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) 
ευρώ. 

 
Β. Η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και 
βλάπτοντας το περιβάλλον καθώς δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα και το έδαφος. 
κατά παράβαση του άρθρου 14 του Ν.4042/12 και συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 37 του 
Ν.4042/12 επιβάλλονται ως διοικητικές κυρώσεις, διαζευκτικά ή σωρευτικά, πρόστιμο ή 
προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το όφελος του παραβάτη. Το ύψος και η 
διαδικασία επιβολής των προαναφερόμενων διοικητικών κυρώσεων ορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 30 του ν.1650/1986. 
Σύμφωνα με την παρ2 του άρθρου 30 του Ν.1650/86, η διακοπή επιβάλλεται με απόφαση του 
οικείου νομάρχη (νυν Περιφερειάρχη)… Με την πράξη επιβολής της απαγόρευσης λειτουργίας 
μπορεί να προβλέπεται και πρόστιμο από είκοσι εννέα (29) έως δύο χιλιάδες εννιακόσια (2.900) 
Ευρώ για κάθε ημέρα παράβασης της απαγόρευσης. 
 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 
1. Για τη μη σύννομη διάθεση αποβλήτων, την επιβολή διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με το 

άρθρο 30 του Ν.1650/86, ύψους εκατό ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000,00 €) στο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. 
Κέρκυρας (ΑΦΜ: 090240840, ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ), το οποίο επιμερίζεται ως εξής: 

 Για την παραβίαση των  περιβαλλοντικών όρων, οι οποίοι έχουν  εκδοθεί κατά 
εξουσιοδότηση του  Ν.1650/86, πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) 

 Για την παραβίαση των διατάξεων της ΚΥΑ HΠ/29407/3508/02, πρόστιμο ύψους ενενήντα 
χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) 

Η είσπραξη του ανωτέρου διοικητικού προστίμου γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως ισχύει. Το παραπάνω πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά 
50% (ήτοι 95.000,00 €) στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 3517 υπέρ του «Πράσινου Ταμείου» 
(πρώην ΕΤΕΡΠΣ) του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/12-10-2010) και κατά 50% (ήτοι 95.000,00 €) 
στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 64114 υπέρ της Π.Ε. Κέρκυρας. 
 
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης προβεί σε εξόφληση της οφειλής του με βάση την παρούσα 
απόφαση και κατόπιν σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (οίκοθεν είσπραξη), υποχρεούται 
να μας αποστείλει αντίγραφο του διπλοτύπου είσπραξης προκειμένου να μας γνωστοποιήσει την 
εξόφλησή του, προκειμένου να του χορηγηθεί βεβαίωση εξόφλησης της οφειλής.  
 

2. Για το ότι η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη 
υγεία και βλάπτοντας το περιβάλλον καθώς δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα και το 
έδαφος και λόγω της σοβαρότητας της παράβασης:  
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 την οριστική διακοπή της λειτουργίας διάθεσης απορριμμάτων στο Χώρο Υγειονομικής 
Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) που αποτελείται από τα κύτταρα  Α, Β και Γ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4042/12,  διότι τα κύτταρα είναι κορεσμένα και η περαιτέρω 
διάθεση απορριμμάτων θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και βλάπτει το περιβάλλον. 
Τονίζεται ρητά ότι η ανωτέρω διακοπή λειτουργίας αφορά μόνο τη διάθεση 
απορριμμάτων στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) που αποτελείται 
από τα κύτταρα  Α, Β και Γ.  Η λειτουργία των υπολοίπων εγκαταστάσεων όπως αυτές 
προβλέπονται από τις υπ΄αρ.   206610/30-12-2011 (ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-65Η)  και 9453/4377/2-
6-2016 (ΑΔΑ: 7ΡΓΡΟΡ1Φ-1ΗΑ)  ΑΕΠΟ  και τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) (ΦΕΚ  4317/Β/30-12-16) εξακολουθεί να είναι σε 
ισχύ. 

 Την επιβολή διοικητικού προστίμου χιλίων ευρώ (1.000,00 €) στο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας 
(ΑΦΜ: 090240840, ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) για κάθε μέρα παράβασης της απαγόρευσης διάθεσης 
απορριμμάτων στα κύτταρα Α, Β και Γ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ2 του άρθρου 30 
του Ν.1650/86. Η παράβαση θα διαπιστώνεται με πράξη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

3. Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας  να προχωρήσει στις άμεσες ενέργειες προκειμένου, με βάση το 
άρθρο 9 της ΚΥΑ 50910/2727/03 να εξασφαλίσει τη διοικητική πράξη του τερματισμού 
λειτουργίας των τριών κυττάρων (Α, Β, και Γ) υποβάλλοντας στις αρμόδιες υπηρεσίες τα 
απαιτούμενα στοιχεία και μελέτες και να υλοποιήσει το πρόγραμμα εξυγίανσης και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης του χώρου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξυγιάνει και να 
αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους,:  

α) τις ζημίες σημαντικής κλίμακας που έχουν προκληθεί στο περιβάλλον και τη 
δημόσια υγεία από τη λειτουργία της εγκατάστασης ή του χώρου,  

β) το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων 
στο περιβάλλον, ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση και βελτίωση του τοπίου.  

4. Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας  να αποκαταστήσει άμεσα όλες τις βλάβες/δυσλειτουργίες που 
διαπιστώθηκαν και να εφαρμόσει όλα τα μέτρα και τους όρους που  προβλέπονται στην ΑΕΠΟ  

5. Να διαβιβαστεί ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας, για 
τυχόν δικές της ενέργειες 

6. Να διαβιβαστεί ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, 
για τυχόν δικές της ενέργειες 

7. Να διαβιβαστεί ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας ΠΕ Κέρκυρας, για τυχόν δικές της ενέργειες 

8. Να διαβιβαστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.1650/86, ο πλήρης φάκελος της 
υπόθεσης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας για τυχόν δικές της ενέργειες  

 
Προσφυγή κατά της παρούσας Απόφασης μπορεί να ασκηθεί ενώπιον: 
 Του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδος - Ιονίου μέσα 

σε προθεσμία  15 ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την 
κοινοποίηση της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227και 
238 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/07-06-10) 

 Του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, μέσα σε 60 ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης της 
παρούσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/99 ΦΕΚ 
97/Α/17-05-99) ως ισχύει και του άρθρου 53 του Ν.3900/10 (ΦΕΚ 213/α/17-12-10). 
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Επισημαίνεται ότι η κατάθεση προσφυγής δεν αναστέλλει την διαδικασία είσπραξης του προστίμου 
παρά μόνο αν αυτή συνοδεύεται και από απόφαση αναστολής εκτέλεσης της παρούσης. Τόσο η 
προσφυγή όσο και η απόφαση αναστολής του προστίμου θα πρέπει υποχρεωτικά να κοινοποιούνται 
με ευθύνη του παραβάτη στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδρoοικονομίας της Π.Ε. Κέρκυρας. Αν 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ανωτέρω 60ημέρου, το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 
εντέλλεται να προβεί στην διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης οφειλής δημοσίου εσόδου με ενημέρωση 
της  Δνσης Οικονομικού της Π.Ε. Κέρκυρας. 

 
 
 

  
Ε.Δ. 
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
1. Εισαγγελία Πρωτοδικών  Κέρκυρας 

Νέο Δικαστικό Μέγαρο   
49100 Κέρκυρα 
(με συνημμένο τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης) 

2. Σώμα Επιθεώρησης  Νοτίου Ελλάδος 
Λεωφ. Μεσογείων 119 
10192 Αθήνα 
(με συνημμένο τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης) 

3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου 
Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου 
Δ/νση Περ Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου 
Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα 
(με συνημμένο τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης) 

4. Πυροσβεστική Υπηρεσία Νομού Κέρκυρας 
Ιουλίας Ανδρεάδη 1 49100 Κέρκυρα 
(με συνημμένο τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης) 

5. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Κέρκυρας 
Ενταύθα 
(με συνημμένο τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης) 

6. Δ/νση Οικονομικού ΠΕ Κέρκυρας 
Ενταύθα 

7. Πολιτιστικός Εξωραϊστικός  
      Σύλλογος Τεμπλονίου  
      Πλατεία Τεμπλονίου 49100 Κέρκυρα 
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