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Πειραιάς    
Φ101ΝΙΚ34/22

             

Προς:
Δανιήλ Κιλκικσή
Δαιδάλου 36
18454 Νίκαια
(συστημένο – αποδεικτικό επίδοσης)

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: «Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου που καθίσταται οριστική στο κατάστημα κατασκευής -
επισκευής φωτεινών επιγραφών, που βρίσκεται επί των οδών Δαιδάλου 36 και Παυσανίου 1 στη 
Νίκαια»
 

ΣΧΕΤ  :

1. O Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-07-
2018) <<Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 
της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»…..>>].

2. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε…» και τον 
Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής” όπως 
τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 37419/13479/08/05/2018 Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ1661/τ.Β΄/11-05-2018). 

4. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-….-Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου ΠΕ. Κ. Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Ο Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Ο N.4819/2021(ΦΕΚ129Α/23-7-21) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των 
αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και 
απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες 
ρυθμίσεις.» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & 
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος
Τ.Κ. : 185 45              
Πληροφορίες : Μ. Καλαφάτη – Γ. Βερύκιος 
Τηλ. :  213 160 2110-2101
Email : perivpeir@patt.gov.gr
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7. Ο N.4843/2021 (ΦΕΚ193/Α/20-10-21) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002…, και 
άλλες επείγουσες διατάξεις».

8. Ο Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-07-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου …..».

9. Η Υ.Α. με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 775Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών 
Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

10. Η Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό 
στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ 
2471 Β΄/24-02-2022).

11. Το με αρ. πρωτ. 779508/10-8-22 έγγραφο διαβίβασης καταγγελίας από την Δ/νση 
Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Πειραιά και Νήσων.

12. Το με αρ. πρωτ. 815659/30-8-22 έγγραφο με το οποίο ζητούνται στοιχεία της Δ/νσης 
Ανάπτυξης ΠΕ Πειραιά Νήσων.

13. Η από 29-09-2022 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω (11) και (12) εγγράφων κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας 

αποτελούμενο από τους Μ. Καλαφάτη και Γ. Βερύκιο πραγματοποίησε μερικό έλεγχο στις 29-09-

2022 στην επιχείρηση με την επωνυμία «LED Χονδρική» επί των οδών Δαιδάλου 36 και 

Παυσανίου 1 στην Νίκαια προκειμένου να διαπιστώσει τα καταγγελλόμενα. 

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Πρόκειται για δραστηριότητα κατασκευής - επισκευής φωτεινών επιγραφών LED με 

υπεύθυνο τον κ. Δαν. Κιλκίκση. Από την οδό Δαιδάλου γίνεται η πρόσβαση στο κατάστημα 

λιανικής πώλησης και εσωτερικά υπάρχει σύνδεση με πόρτα σε χώρο που πραγματοποιούνται οι 

εργασίες επισκευής και κατασκευής των φωτεινών επιγραφών. Τα πλαίσια των επιγραφών είναι 

από αλουμίνιο, έρχονται έτοιμα σε διάφορες διαστάσεις και η δραστηριότητα πραγματοποιεί την 

σύνδεση της ηλεκτρικής πλακέτας μέσα στο επιθυμητό πλαίσιο προκειμένου να κατασκευαστεί η 

φωτεινή επιγραφή.

2. Η δραστηριότητα διαθέτει την από 01/02/2006 έναρξη στην εφορία με κύριο κωδικό 

δραστηριότητας τις εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 

3. Κατά την αυτοψία δεν πραγματοποιούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και βαφής είτε 

εντός της δραστηριότητας είτε εκτός και δεν διαπιστώθηκαν δυσάρεστες οσμές.

4. Ο υπεύθυνος μας ανέφερε ότι σε προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματοποίησε 

περιστασιακά εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και βαφής με χρήση σπρέι για το στήσιμο και την 

κατασκευή μιας επιγραφής led μεγάλων διαστάσεων που δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί 
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εντός του χώρου του εργαστηρίου. Οι παραπάνω εργασίες κατά δήλωση του υπευθύνου 

πραγματοποιούνται στους χώρους παράδοσης και εγκατάστασης των επιγραφών.

5. Στον χώρο του εργαστηρίου υπήρχαν δυο πάγκοι εργασίας και εργαλεία χειρός και ένα 

κολλητήρι προκειμένου να γίνεται η καλωδιακή σύνδεση.

6. Στον χώρο υπήρχε σύστημα εξαερισμού από προηγούμενη δραστηριότητα, τον οποίο 

όμως ο υπεύθυνος έχει καταργήσει.

Μετά τα παραπάνω καλούμε τον υπεύθυνο να μην πραγματοποιεί κανενός είδους 

εργασίες στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος και οι οποιεσδήποτε εργασίες (βαφή, 

ηλεκτροσυγκόλληση) να πραγματοποιείται στους χώρους παράδοσης και εγκατάστασης των 

προϊόντων.

Η Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Πειραιά και Νήσων στην οποία κοινοποιείται το παρόν να εξετάσει 

το ενδεχόμενο η περιγραφείσα δραστηριότητα να χρήζει γνωστοποίηση λειτουργίας 

ενημερώνοντας τον υπεύθυνο και την Υπηρεσία μας.

Η παρούσα προσωρινή έκθεση ελέγχου καθίσταται οριστική και κοινοποιείται στην 

Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 

4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ενημερώνουμε ότι για τα υπόλοιπα θέματα που θίγονται στο (11) σχετικό έγγραφο η 

Υπηρεσία μας δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Οι Υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν 

έγγραφο παρακαλούνται για τις τυχόν δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Ε.Δ. 

Χ.Α

Ο Αν Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

          

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ
 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63465df270128e28a8af1475 στις 16/10/22 19:06
4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.ΥΠΕΝ      
Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών 
Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής
• Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά
• Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
• Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Πειραιά και Νήσων 
• Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)

( site@patt.gov.gr )
3. Δήμητρα Βασιλοπούλου
dimitravasilopoulou9@gmail.com
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