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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟY

Επιβλαβής  λειτουργία  καυστήρα  με  διαρροή  καυσαερίων  εντός  κλιμακοστασίου  οικοδομής  στην  οδό
Μεγάλου Αλεξάνδρου 10β,  στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης

Σχετικά :  

1. Ο Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α’  87)  (άρθρο  94  παρ.26  ) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄/18-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από
το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91 Α΄/25-4-02) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 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.
3. Η Υ.Α. οικ. 189533/07.11.11 (ΦΕΚ 2654 Β΄/09-11-11) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των
σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτιρίων και νερού».
4. Ο  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 τροποποιήθηκε και
ισχύει.
5. Η  Υ.Α.  ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776  Β΄/21-02-2022) «Μοντέλο  Ενεργειών  Συμμόρφωσης
(«ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
6. Η με αρ.πρωτ. 809483(17024)/15-11-2022 καταγγελία για επιβλαβή λειτουργία καυστήρα.
7. Η από 06/12/2022 Έκθεση Αυτοψίας εντός πολυκατοικίας, στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης.
8. Η από 15-12-2022  προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας μας.
9. Η με αρ.πρωτ. 2333(13)/202-01-2023 απάντηση του ελεγχόμενου στην Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις  06-12-2022  πραγματοποιήθηκε  αυτοψία  από  Κλιμάκιο  Ελέγχου  του  Τμήματος  Περιβάλλοντος  &
Υδροοικονομίας  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  &  Περιβάλλοντος  Μ.Ε.  Θεσσαλονίκης,  αποτελούμενο  από  τους
Τσορτανίδη Κοσμά και Κυριακίδη Παντελή, σε λεβητοστάσιο που λειτουργούσε καυστήρας πετρελαίου που
βρίσκεται εντός κλιμακοστασίου οικοδομής στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 10β, στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης.

Παρών κατά τη  διάρκεια  της  αυτοψίας  του  κλιμακίου ήταν  ο  ιδιοκτήτης  του διαμερίσματος   κ.  Κόκκαλης
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Μιχαήλ και η ενοικιάστρια του ισογείου διαμερίσματος κα Καράμπαλη Δάφνη. 

Κατά την αυτοψία συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας (7ο σχετικό) και ζητήθηκε η προσκόμιση στοιχείων. 

Από την αυτοψία και τον έλεγχο διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις με βάσει του 3ου σχετικού, για τις οποίες ο κ.
Κόκκαλης Μιχαήλ κλήθηκε σε απολογία με την Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου (8ο σχετικό). 

Ο κ. Κόκκαλης απάντησε στην Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου με το 9ο σχετικό.

Β.  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Πλημμελής  συντήρηση  συγκροτήματος  λέβητα  –  καυστήρα  το  οποίο  είχε  ως  αποτέλεσμα  τη  διαρροή
καυσαερίων από το οπίσθιο τμήμα του κατά παράβαση της παρ.(3) του άρ.(5) της 3ης σχετικής Υ.Α..

Τεκμηρίωση :

Ελλιπής  συντήρηση  λέβητα  και  αλλοίωση  των  εργοστασιακών  χαρακτηριστικών  ποιότητας,  λόγω  παύσης
λειτουργίας κατά το παρελθόν και για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Χρήζει εκτεταμένης συντήρησης ή ανακατασκευής. Δεν επιδείχθηκε φύλλο ελέγχου συντήρησης και ρύθμισης
καυσαερίων.

Γ.  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τον πίνακα 3 της ενότητας (Δ) της 5ης σχετικής Υ.Α, η προαναφερθείσα παράβαση χαρακτηρίζεται
ως Χαμηλή παράβαση .

Δ.  ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.)

Με την παρούσα δεν επιβάλλεται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών διότι, βάσει τον προσκομισθέντων στοιχείων
από τον ελεγχόμενο (9ο σχετικό), θεωρείται ότι προέβη σε πλήρη συμμόρφωση με το να θέσει εκτός λειτουργίας
τον λέβητα και την κατάθεση αίτησης και σχετικής σύμβασης για σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου. Μέχρι
τη σύνδεση του διαμερίσματος με το δίκτυο φυσικού αερίου η θέρμανση του διαμερίσματος θα πραγματοποιείται
με ηλεκτρικά σώματα.

Ενημερώνουμε, ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί, μετά από νέα αυτοψία, ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα
επιβληθούν  κυρώσεις  σύμφωνα  με  την  παρ.(15α)  του  αρ.(20)  του  Ν.4014/11  και  την  ενότητα  (ΣΤ)  του
Παραρτήματος  του 5ου σχετικού.

Η παρούσα Οριστική Έκθεση Ελέγχου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
σύμφωνα με το αρ.20, παρ.11, εδαφ. γ του Ν.4014/11

Εσωτ. Διανομή
 Αρχείο ΦΚΑΤ

 Τσορτανίδης Κοσμάς
 Κυριακίδης Παντελής

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΑΛΓΚΑΜΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
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