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1. ΘΕΜΑ:

2.ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Αθήνα,
Προς:

Κουνάνης Αλέξανδρος
Φανοποιείο – βαφείο αυτοκινήτων
Νιρβάνα 62, Τ.Κ. 111 45 Αθήνα
Συστημένο με απόδειξη παραλαβής

Κοιν.:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
α) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
β) Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)

Οριστική Έκθεση Ελέγχου. Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο φανοποιείο –
βαφείο του κ. Κουνάνη Αλέξανδρου που βρίσκεται επί της οδού Νιρβάνα 62 στο Δήμο Αθηναίων.
– Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.
1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν.
4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α)
2. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022).
3. Η Κ.Υ.Α. 52891/30-9-2013 (ΦΕΚ/τΒ΄/2446) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις
δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών,
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή
αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12».
4. Η υπ’ αρ. πρωτ. 468357/25-05-2022 αίτηση - καταγγελία.
5. Η υπ’ αρ. πρωτ. 469363/26-05-2022 αίτηση - καταγγελία.
6. Η υπ’ αρ. πρωτ. 476423/27-05-2022 αίτηση - καταγγελία.
7. Η υπ’ αρ. πρωτ. 587924/23-06-2022 αίτηση - καταγγελία.
8. Το υπ’αρ. πρωτ. 589769/22-06-2022 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κ. Τομέα Αθηνών.
9. Η από 08-07-2022 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους
της υπηρεσίας και από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
10. Η από 08-07-2022 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας.
11. Η υπ’ αρ. πρωτ. 690993/18-07-2022 διαβίβαση προσωρινής έκθεσης ελέγχου.
12. Η υπ’αρ. πρωτ. 785051/12-08-2022 αίτηση παράτασης προθεσμίας υποβολής απόψεων του κ.
Κουνάνη Αλέξανδρου.
13. Η υπ’ αρ. πρωτ. 842494/06-09-2022 αίτηση του κ. Κουνάνη Αλέξανδρου.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σε συνέχεια των (4) - (7) σχετικών, την Παρασκευή 08-07-2022 και ώρα περίπου 09:15 π.μ. διενεργήθηκε από
τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Βήτου Μαριάνα και Νικόλαο Αρκούδη έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας
του φανοποιείο – βαφείο του κ. Κουνάνη Αλέξανδρου που βρίσκεται επί της οδού Νιρβάνα 62 στο Δήμο Αθηναίων.
4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Κατά το χρόνο ελέγχου διαπιστώθηκαν ελλείψεις/παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες
καταγράφηκαν στην (10) σχετική προσωρινή έκθεση ελέγχου. Η (10) σχετική έκθεση αυτοψίας αποστάλθηκε με το
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(11) σχετικό στον υπεύθυνο της δραστηριότητας, με το οποίο έγινε και κλήτευση στον υπεύθυνο της
δραστηριότητας να υποβάλει στην Υπηρεσία τις απόψεις του, σχετικά με τις διαπιστωμένες παραβάσεις/ελλείψεις
συμμόρφωσης, ενημερώνοντας για τις ενέργειες συμμόρφωσης στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη
των ως άνω παραβάσεων/ελλείψεων και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, σε προθεσμία δέκα (10)
εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (11) σχετικού, όπως προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο
άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.
Με το (12) σχετικό ο υπεύθυνος της δραστηριότητας κατέθεσε αίτηση δεκαήμερης παράτασης της προθεσμίας
υποβολής απόψεων. Με την (13) σχετική αίτηση ο υπεύθυνος του συνεργείου κ. Κουνάνης Αλέξανδρος
προσκόμισε τα παρακάτω στοιχεία προς απόδειξη της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία:
1. Το από 30-08-2022 Πιστοποιητικό παραλαβής επικινδύνων αποβλήτων από την εταιρία Polyeco Α.Ε. για
τους κωδικούς ΕΚΑ 080113*, 150110* και 150202*.
2. Το από 06-09-2022 Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων) από την εταιρία
ECO MOTO SCRAP RECYCLING E.E. για τους κωδικούς ΕΚΑ 080113*, 150202* και 150110*.
3. Τα από 08-04-2022 και 06-09-2022 Τιμολόγια από την εταιρία ECO MOTO SCRAP RECYCLING E.E. για
την παραλαβή συσκευασιών (big bag, βαρέλια) για την αποθήκευση των αποβλήτων.
4. Το από 05-04-2022 Ιδιωτικό συμφωνητικό με την εταιρία ECO MOTO SCRAP RECYCLING E.E. για τη
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.
5. Τα από 30-12-2021, 12-07-2022 και 05-08-2022 τιμολόγια για τη διαχείριση των άχρηστων μεταλλικών
εξαρτημάτων.
6. Τα από 03-08-2022, 07-01-2022, 07-12-2021, 29-04-2021, 04-02-2021, 15-10-2020, 17-07-2020 και 1701-2020 τιμολόγια αγοράς φίλτρων του φούρνου βαφής.
7. Αποδεικτικά υποβολής έκθεσης αποβλήτων στο ΗΜΑ για τα έτη 2020 και 2021.
Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία (φωτογραφίες) που να αποδεικνύουν ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα παλιά μεταλλικά
και πλαστικά εξαρτήματα (σκραπ) αυτοκινήτων από τον πίσω ακάλυπτο του οικοπέδου, κατά παράβαση των όρων
3.1.3 και 3.1.4 των ΠΠΔ.
Η αξιολόγηση της παραπάνω παράβασης την κατατάσσει στις χαμηλές παραβάσεις, σύμφωνα με τον πίνακα
1 της παρ. Δ του Παραρτήματος της σχετικής ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022)
«Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», σχετικά με τον Ν.4843/2021
(ΦΕΚ193/Α) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2018 …και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Για την συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με Πλάνο
Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).
5. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Κατευθυντήριες Οδηγίες:
Να προσκομισθούν τα παρακάτω στοιχεία:
1. Στοιχεία (φωτογραφίες) που να αποδεικνύουν ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα παλιά μεταλλικά και
πλαστικά εξαρτήματα (σκραπ) αυτοκινήτων από τον πίσω ακάλυπτο του οικοπέδου.
2. Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη τεχνικού για την καταλληλότητα και καλή λειτουργία του απαγωγού
οσμών του φούρνου βαφής και του ειδικού συστήματος αντιρρύπανσης, σύμφωνα με το άρθρ. 14 παρ.
11α του Π.Δ. 78/1988, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τίθεται προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του παρόντος εγγράφου για τη
συμμόρφωση σύμφωνα με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.
Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα
με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει
προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.
Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων,
παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, (όπως
τεχνική έκθεση Μηχανικού) σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από
την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη.
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο
Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η Υπηρεσία μας θα
προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την παρ.
15α του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021.
Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε μετά την έκδοση του Ν.
4843/21, σχετικά με την επιβολή διοικητικής κύρωσης, παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε στην Υπηρεσία μας,
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας σας με επισυναπτόμενο το
έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) ή τον ισολογισμό για το
φορολογικό έτος 2021 ή άλλο σχετικό έγγραφο.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του
άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).
Ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ
Εσωτ. διανομή:
Φ.Κατ. 36/20
Χ.Α.
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