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1. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ
Ελπίδος 100, ΤΚ 56532 Θεσσαλονίκη

2. ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Γραφείο Δόμησης
ἁρπι(θραν]οσπιοίαο.στ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
(βάσειτου Ν.Ι650/86 καιτης Υ4. ΥΠΕΝ/ΤΓΛΣΕΕ/16675/165/22)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΤΣΑΛΑΜΠΑΝΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ

Περιφερειακή Ενότητα :|ΘεσσαλονίκηςΘΕΣΗ 4 ήμος :|Παύλου Μελά, Πολίχνη
ΥΕΑΕΓΕΕΕΕΣΓΕΕΗΗΝΗ

Ταχ. 4ιεύθυνση :|Ελπίδος 100

Συντεταγμένες (ΕΓΣ4):|Χ: 4112164 Ὑ': 45008937

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ,
ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 09-02-2023 και ώρα 10.00 π.μ.

Τακτικός ΓΙ ἝκτακτοςΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μερικός Συµπληρωματικός Γ] Συνολικός Γ1

Την από 03-02-2023 καταγγελία για διενέργεια Αυτοψίας στην οδό Ελπίδος 100,ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ὴ : : : : : :
ΕΛΕΓΧΟΥ Πολίχνη που αφορά καυσαέριο από θερµάστρα Υγραερίου (δικός µαςα.π.

88202(18258)/2023)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ / 1. Ἱσορτανίδης Κοσμάς, ΤΕ Μηχανικών
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ



Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Σύντομη Περιγραφή

Το Κλιμάκιο επισκέφτηκε την κατοικία που αφορά την καταγγελία επί της οδού Ελπίδος στην
Πολίχνη του Δήμου Παύλου Μελά όπου λειτουργεί η τοπική εστία θέρμανσης (υγραερίου) στην
κατοικία της κας Τσαλαμπάνα Ευμορφίας (ενοικιάστρια). Δεν κατέστη δυνατόν να συλλεχθούν

στοιχεία σχετικά µε τα αναφερόμενα στην καταγγελία λόγω απουσίας της καταγγελλόµενης από την
οικία της (δεν απαντούσε σε προφορικές κλήσεις έξω από την οικία της).

Στη συνέχεια το Κλιμάκιο επισκέφτηκε την οικία τοῦ καταγγέλλοντος κ. Τσαχουρίδη Ισαάκ καὶ
επιθεώρησε την οικία του. Ειδικότερα στο σηµείο ποὺ πιθανολογείται η εισροή καυσαερίων έγινε
λεπτομερής αναζήτηση πιθανών σημείων εισροής αυτών. Λόγω τοῦ ότι, µε βάση τα λεγόμενα του
καταγγελλόµενου, έλειπε η κα. Τσαλταμπάνα, δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί οσμή καυσαερίων

1.|επειδή δεν λειτουργούσε η εστία θέρμανσής της. Ο καταγγέλλων ανέφερε ότι εισέρχονται στην
κατοικία του καυσαέρια από την θερµάστρα υγραερίου σε σηµείο ποὺ η διαβίωση στην οικία τοῦ
γίνεται ανυπόφορη καὶ αναγκάζεται να αφήνει ανοικτά τα παράθυρα τηςοικίας (όταν λειτουργεί η
εστία) για να βελτιώνεται η ποιότητα τοῦ αέρα εντός τηςοικίας.
Από μακροσκοπική εκτίµηση πιθανολογείται ὅτι το πρόβλημα έγκειται στη κακή δομική κατασκευή
των δύο κατοικιών µε αποτέλεσµα την κακή μόνωση -- στεγανότητα της µεσοτοιχίας ποὺ διαχωρίζει

τις δύο κατοικίες και εισέρχονται εκατέρωθεν οσμές εντός αυτών.

Ο καταγγέλλων µας ανέφερε ότι η µεσοτοιχία ποὺ εφάπτονται οι δύο κατοικίες δεν είναι κτισμένη
από την πλευρά της οικίας της ενοικιάστριας κας Τσαλαμπάνα (ιδιοκτήτης κ. Καρανικόλας
Κωνσταντίνος) παρά µόνο από τη δική τοῦ πλευρά κατά παράβαση της Πολεοδομικής νομοθεσίας
µε ότι συνέπειες µπορεί να επιφέρει µια τέτοια κατασκευή.

Ἱστορικό ελέγχων, συμμόρφωσης καὶ τυχόν προηγούμενες κυρώσεις
Δεν υπάρχουν

ως.οοῤΘθ....'ᾳϱῤο
Είδος δείγµατος ἃ περιγραφή Σημείο δειγματοληψίας Παρατηρήσεις

Θορύβου “ΝΑΙ Ώ

Εκπομπών αερίων ρύπων|ΝΑΙ Π.ΟΧΙΗΦωτογραφικό υλικό ΝΑΙ Π. ΟΧΙ
Πα

Παρατηρήσεις : Το παρόν υπέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου

Ἀ“ἠύναται να παραταθεί µετά από αἴτημα της ελεγχόμενης ὁραστηριότητας για ἄλλες 5 ημέρες

Π.

Ο κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας (ΠΔ/14-07-99, ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) αναφέρει σχετικά µε τις
εγκαταστάσεις θέρµανσης ότι, ανεξάρτητα από το σύστημα θέρμανσης που Θα επιλεγεί για να καλύψει τις
ανάγκες των χώρων κτιρίου, όλη ἡ εγκατάσταση θέρµανσης θα πρέπει να υπολογίζεται, κατασκευάζεται και



λειτουργεί µε τρόπο, ὥστε να εξασφαλίζεται ἡ ασφάλεια των ατόμων που τη χρησιμοποιούν, καθώς καὶ η
ασφάλεια του κτιρίου καὶ των γειτονικών ιδιοκτησιών, ὀπου εἶναι εγκατεστημένη. Οι χρησιμοποιούμενες
συσκευές στις τοπικές θερµάνσεις είτε φορητές είτε όχι, ανεξάρτητα από το χώρο που θα τοποθετηθούν,
πρέπει απαραίτητα ναείναι εγκεκριμένες από τον αρμόδιο φορέα (πχ Υπουργείο Ανάπτυξης, ΕΛΟΤ κλπ) και
πρέπει κατά τη χρήση τοὺς ή την τοποθέτησή τοὺς να λαμβάνονται από τον κατασκευαστή τα συνιστώμενα
µέτρα ασφαλείας.

Συνεπώς, εἶναι ευθύνη τοῦ χρήστη η ορθή λειτουργία όλης της εγκατάστασης θέρμανσης που περιλαμβάνει
την εστία θέρµανσης, τοὺς σωλήνες απαγωγἠς καυσαερίων (καπνοδόχο). λαμβάνοντας υπόψη και την
ασφάλεια των γειτονικών ιδιοκτησιών.

Επιπροσθέτως και σύμφωνα µε το άρθρο 2 της Υπουργικής απόφασης 189533/2011 (ΦΕΚ β΄2654/2011).
αναφέρουμε ότι, τα μόνα επιτρεπόμενα καύσιμα εἶναι το πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης, όπως κατά
περίπτωση ορίζεται στην ισχύουσα νοµοθεσία, σύμφωναµετις ισχύουσες κάθε φορά προδιαγραφές, τα αέρια
καύσιμα τῶν εκάστοτε νόµιµων τύπων προδιαγραφών, καθώς και τα καύσιμα στερεής βιοµάζας (ρεῖ]είο,
πυρηνόξυλο, ννοοαομρος και άλλα) όπως ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 149611.
Η συντήρηση-- ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήµατος καυστήρα --λέβητα-- καπνοδόχου, ανεξαρτήτως
ισχύος καὶ χρησιμοποιούµενου καυσίμου, γίνεται από τους ἔχοντες την προς τούτο κατάλληλη άδεια
σύμφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ουδείς άλλος επιτρέπεται να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης--
ρύθμισης, µε συνυπευθυνότητα του υπευθύνου της εγκατάστασης (ιδιοκτήτη --χρήστη).
Οι υπεύθυνοι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Να φροντίζουν για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων καὶ την έγκαιρη εκτέλεση τῶν απαιτούμενων εργασιών
(συμπεριλαμβανομένης της τακτικής συντήρησης), ώστε να εξασφαλίζεται η καλή καὶ ασφαλής λειτουργία
της εγκατάστασης, ώστε να µην προκαλείται ρύπανση του περιβάλλοντος ἡ οχλήσεις στοὺς ιδιοκτήτες.
ενοικιαστές ἤ περιοίκους.
β) Να αναθέτουν τις εργασίες συντήρησης -- ρύθμισης µόνον σε τεχνικούς που διαθέτουν την απαιτούμενη
άδεια για τις εργασίες αυτές, σύμφωναµε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Ύ) Να διατηρούν µε επιμέλεια επί πενταετία, τα κατά το άρθρο 5 παρ. 3 φύλλα συντήρησης -- ρύθμισης της
εγκατάστασης καὶ των εκθέσεων ελέγχων των αρμοδίων υπηρεσιών ελέγχου.
ὃ) Να διατηρούν το χώρο του λεβητοστασίου καθαρό καὶ να µην αποθηκεύουν ξένα προς το χώρο
αντικείμενα κατά τρόπο, ὥστε να εξασφαλίζεται η άνετη πρόσβαση και εργασία των συνεργείων συντήρησης
και τῶν υπηρεσιών ελέγχου.
ϱ) Στις περιπτώσεις τοποθέτησης νέων συστηµάτων, να ελέγχουν κατά πόσο τα συστήµατα διαθέτουν την
προβλεπόμενη από το άρθρο 4 παρ. ὃ πιστοποίηση ΟΕ.

στ) Να προμηθεύονται το ενδεδειγµένο για την εγκατάστασή τοὺς καύσιμο, και να διατηρούν σε αρχείο όλα
τα τιμολόγια ή αποδείξεις προμήθειας καυσίμων,για πέντε τουλάχιστον έτη. Ειδικά στις περιπτώσεις χρήσης
καυσίμων στερεής Ριοµάζας να μεριμνούν για την ορθή αποθήκευσή τοὺς ώστε να µην επέρχεται αλλοίωση
της ποιότητας καὶ τῶν προβλεπόµενων χαρακτηριστικών τους.
Ὁ Να επιτρέπουντην είσοδο καὶ να παρέχουν κάθε διευκόλυνση στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου.

Η παρούσα Έκθεση Αυτοψίας υπέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωναµε το αρ.20, παρ.11, εδαφ. γ τοῦ Ν.4Θ14/11

Θεσ/νίκη 09-02-2023
ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
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