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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 17 ΕΩΣ 40 ΤΟΥ Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α΄), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 

Η υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας Φωτεινή Χριστοφορίδου 
Περιβαλλοντολόγος-Επιστημών της Θάλασσας Π.Ε., έπειτα από: 

1. Την αριθ. πρωτ. 97366/23091/13-11-2017 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού 
εργαστηρίου μεταλλικών κατασκευών στη θέση Κεχριώνας εκτός εγκεκριμένου σχεδίου Ληξουρίου 
Δ.Ε. Παλικής, του Κωνσταντίνου Δρακονταειδή του Αγγέλου, 

2. Την αριθ. πρωτ. οικ. 4751/1113/6-3-2018 Εντολή Προϊσταμένου (κ.α.α.) της  Δ/νσης Ανάπτυξης 
Π.Ε. Κεφαλληνίας για τη διενέργεια ελέγχου στο παραπάνω εργαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/3-2-2012), όπως ισχύει,  
διενήργησα την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 έλεγχο στο παραπάνω επαγγελματικό εργαστήριο 

παρουσία του κ. Κωνσταντίνου Δρακονταειδή. Αρχικά έγινε έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών που 
τηρεί ο φορέας στην εγκατάσταση. Ο φάκελος βρέθηκε ελλείπεις ως προς τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στην από 8-3-2018 Έκθεση Ελέγχου Δικαιολογητικών.  

Με το αριθ. πρωτ. 10264/2514/16-3-2018 έγγραφο της υπηρεσίας μας διαβιβάστηκε η από 8-3-2018 
έκθεση ελέγχου που συντάχθηκε και ζητήθηκε από τον φορέα της δραστηριότητας, μέσα σε προθεσμία (20) 
ημερών από την παραλαβή του, να μας υποβάλλει τις απόψεις του και να προσκομίσει τα υπολειπόμενα 
δικαιολογητικά και εγκρίσεις σύμφωνα με την από 8-3-2018 Έκθεση Ελέγχου Δικαιολογητικών.   

Με την από 19-4-2018 αίτηση του ο κ. Δρακονταειδής υπέβαλε συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τα 
οποία βρέθηκαν ελλειπή ως προς την έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων, σύμφωνα τα αναφερόμενα στην 
από 2-5-2018 Τελική Έκθεση Ελέγχου Δικαιολογητικών.  

Εντός της τασσόμενης προθεσμίας δεν υποβλήθηκαν απόψεις, αλλά ούτε μέχρι και σήμερα. 
Σε απάντηση του αριθ. πρωτ. 10264/2514/16-3-2018 εγγράφου μας το Αστυνομικό Τμήμα Παλικής 

απέστειλε το αριθ. πρωτ. 1016/10/16-α/4-4-2018 έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο διενεργήθηκε έλεγχος στις 
23-1-2018 και ώρα 7 μμ και διαπιστώθηκε εκτέλεση εργασιών εντός του κτιρίου με την θύρα ανοιχτή.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

 
Σύμφωνα με τις από 8-3-2018 και 2-5-2018 Εκθέσεις Ελέγχου Δικαιολογητικών η εν λόγω 

δραστηριότητα έχει τα παρακάτω στοιχεία:  
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Αριθμ. φακέλου : Α.Φ. 61/2014 

Φορέας λειτουργίας : Κωνσταντίνος Δρακονταειδής του Αγγέλου 

Α.Φ.Μ./ΔΥΟ : 122202982 –ΔΥΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Θέση  : Θέση Κεχριώνας εκτός εγκεκριμένου σχεδίου Ληξουρίου Δ.Ε. Παλικής 

Είδος εγκατάστασης : Επαγγελματικό εργαστήριο μεταλλικών κατασκευών 

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 08   : 25.12.00 (Κατασκευή Μεταλλικών Πορτών και Παραθύρων) 

Βαθμός όχλησης : Χαμηλής όχλησης 

Συνολική κιν. ισχύς : 4,60  KW  

Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση 

 

: 
Δεν απαιτούνται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).  
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Σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώνεται η λειτουργία της εγκατάστασης κατόπιν της αριθ. πρωτ. 
97366/23091/13-11-2017 Αναγγελίας έναρξης λειτουργίας με ελλειπή δικαιολογητικά, γεγονός που επισύρει 
τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α΄), βάση των διατάξεων της παρ. 
3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ οικ.12684/92/2014 (ΦΕΚ 3181Β΄), όπως ισχύουν. 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ΥΑ 484/36/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 230Β΄) για την 
ανωτέρω παράβαση επιβάλλεται το ελάχιστο πρόστιμο της παρ 1 του άρθρου 2 το οποίο ανέρχεται σε 
1.000€.  

Όσον αφορά στα αναφερόμενα στο αριθ. πρωτ. 3783/818/17-1-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Ε. Κεφαλληνίας περί υπέρβασης του ανώτατου 
επιτρεπόμενου ορίου θορύβου κατά την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, ο κ. Δρακονταειδής θα 
πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην λήψη μέτρων ηχομόνωσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος.  

 
 
                   

 
Η διενεργήσασα την αυτοψία 

 
 
 

Φωτεινή Χριστοφορίδου 
Περιβαλλοντολόγος ΠΕ 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  

 
 
 

Ευάγγελος Ανδρεάτος 
ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωλόγων) 

 
 
 
 
 
 


