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ΘΕΜΑ : Οριστική Έκθεση Ελέγχου 

 

1. ΘΕΜΑ 

α) Είδος Ελέγχου: Έκτακτος / Μερικός 

β) Επωνυμία φορέα έργου ή δραστηριότητας: «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» Λεόντιος Γεώργ. Νικόλαος 

γ) Είδος έργου ή δραστηριότητας: Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόριο) 

δ) Θέση έργου ή δραστηριότητας: Οδός Καλαβρύτων 30, εντός σχεδίου Δ.Κ. Τρίπολης, Δήμου 

Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας. 

2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ (Σχετική Νομοθεσία, σχετικά έγγραφα) 

1. Οι  διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Οι διατάξεις του Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων….»  

3. Οι διατάξεις του Ν. 4042/11 «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». 

4. Οι διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981  «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της 

ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν 

γένει». 

5. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21-2-2022 « Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για 

τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» (ΦΕΚ 776 Β). 

6. H υπ’ αριθ. 92918/18-03-2022 (Α.Π. Υπηρεσίας) καταγγελία του κ. Μπαλντίρη Μιχάλη 

7. Η από 17-5-2022 Έκθεση Αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ ΠΕ Αρκαδίας στο εστιατόριο «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ», 

επί της οδού Καλαβρύτων 30 της  Δ.Κ. Τρίπολης, Δήμου Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας, κατά την 



οποία διαπιστώθηκε αυξημένη στάθμη θορύβου και δόθηκαν άμεσες οδηγίες για έναρξη 

εργασιών ηχομείωσης. 

8.  Η από 03-06-2022 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, η οποία διαβιβάστηκε στο κ. Λεόντιο με το 

υπ’ αριθ. 198920/14-06-2022 έγγραφό μας. 

9. Οι από 08-7-2022 και 18-8-2022  Αυτοψίες του ΚΕΠΠΕ ΠΕ Αρκαδίας κατά τις οποίες 

διαπιστώθηκε βελτίωση της στάθμης θορύβου, η οποία όμως συνέχιζε να παραμένει πάνω 

από το θεσμοθετημένο όριο και κατά τις οποίες δόθηκε μικρή παράταση για την 

ολοκλήρωση των εργασιών ηχομείωσης. 

10.  Το υπ’ αριθ. 322996/20-9-2022 έγγραφο κ. Λεοντίου Γεώργιου με το οποίο ζητήθηκε 

παράταση δέκα ακόμη ημερών για την ολοκλήρωση των εργασιών ηχομείωσης. 

11. Η από 17-10-2022 Αυτοψία του ΚΕΠΠΕ ΠΕ Αρκαδίας, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η 

στάθμη θορύβου από τα μηχανήματα της επιχείρησης βρίσκεται κάτω από το όριο των 50 

dB(A). 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

α) Ημερομηνία τελικού Ελέγχου: 17-10-2022 

β) Ονοματεπώνυμα Επιθεωρητών: 

       ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

       ΚΟΥΚΟΥΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 

              ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

γ) Επωνυμία φορέα και είδος έργου ή δραστηριότητας: «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» Λεόντιος Γεωργ. Νικόλαος 

/ Εστιατόριο 

 

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

Κατά τις προηγούμενες αυτοψίες είχε διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση της αυξημένης στάθμης 

θορύβου. Κατά την τελευταία αυτοψία της 17-10-2022 διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση 

συμμορφώθηκε καθώς η στάθμη θορύβου σε δύο σημεία των ορίων του οικοπέδου μετρήθηκε 47,9 

και 47,2 dB(A), κάτω από το θεσμοθετημένο όριο θορύβου των 50 dB(A) στα όρια του οικοπέδου. 

Κατόπιν των ανωτέρω δεν υφίσταται πλέον ηχορύπανση ή υποβάθμιση περιβάλλοντος. 

Τα μέλη του ΚΕΠΠΕ ΠΕ Αρκαδίας 

 

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 

 

ΑΣΣΙΟΙΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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