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Σύντομη Περιγραφή

Το Κλιμάκιο επισκέφθηκε την κατοικία ποὺ λειτουργεί η τοπική εστία θέρμανσης του «κ.

Κουβαλακίδη Μιχαήλ αλλά δεν κατέστη δυνατόν να λάβει στοιχεία σχετικά µε τα ζητούμενα της
καταγγελίας λόγω απουσίας τοῦ καταγγελλόµενου από την οικία του (δεν υπήρξε απάντηση σε

ὶ
κλήσεις τοῦ κουδουνιού της πόρτας). Η καπνοδόχος ἦταν ανενεργή και δεν υπήρχε καπνός στην

"| περιοχή.

Μετά από προφορικές πληροφορίες που λάβαμε από τον καταγγέλλοντα, αναφέρθηκε ότι το συμβάν
που δημιουργήθηκε, παρά το ότι ἦταν πολύ έντονο, τελικά έλαβε χώρα για πολύ μικρό χρονικό
διάστηµα κατάτις εορτές της πρωτοχρονιάς 2023. Πλέον, δεν υφίσταται παρόµοιο συμβάν από τότε
και προφανώς δεν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω ενέργειες της Υπηρεσίας µας.

Ἱστορικό ελέγχων, συμμόρφωσης καὶ τυχόν προηγούμενες κυρώσεις
Δεν υπάρχουν

Περιβαλλοντική αδειοδότηση|Δεν προβλέπεταιΚωδ... Ὥρα Είδος δείγματος ὢ περιγραφή ΠαρατηρήσειςΣημείο δειγματοληψίας

ΟΙΧΙ
ΝΑΙ Π. ΟΧΙ

Εκπομπών αερίων ρύπων|ΝΑΙ Π. ΟΧΙ
Φωτογραφικό υλικό ΝΑΙ - ΟΧΙ

Παρατηρήσεις :

"ήύναται να παραταθεί µετά από αίτημα της ελεγχόμενης ὁραστηριότητας για άλλες 5 ημέρες

Παρόλα αυτά καὶ σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Υπουργικής απόφασης 189533/2011 (ΦΕΚ β’΄2654/2011).,
αναφέρουμε ότι, τα μόνα επιτρεπόμενα καύσιμα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης, όπως κατά
περίπτωση ορίζεται στην ισχύουσα νοµοθεσία, σύμφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά προδιαγραφές, τα αέρια
καύσιμα των εκάστοτε νόµιµων τύπων προδιαγραφών, καθώς και τα καύσιμα στερεής βιοµάζας (ροϊοί»,
πυρηνόξυλο, ννοοάοµ!ρο και άλλα) όπως ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 149611.

Ἡ συντήρηση -- ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήµατος καυστήρα --λέβητα -- καπνοδόχου, ανεξαρτήτως
ισχύος καὶ χρησιμοποιούμενου καυσίμου, γίνεται από τοὺς 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).
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Οἱ υπεύθυνοι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Να φροντίζουν για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων καὶ την έγκαιρη εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών
(συµπεριλαμβανομένης της τακτικής συντήρησης), ώστε να εξασφαλίζεται η καλή καὶ ασφαλής λειτουργία
της εγκατάστασης, ώστε να µην προκαλείται ρύπανση του περιβάλλοντος ἤ οχλήσεις στοὺς ιδιοκτήτες.
ενοικιαστές ἡ περιοίκους.

β) Να αναθέτουν τις εργασίες συντήρησης -- ρύθμισης µόνον σε τεχνικούς που διαθέτουν την απαιτούμενη
άδεια για τις εργασίες αυτές, σύμφωναµε την ισχύουσα νοµοθεσία.

γ) Να διατηρούν µε επιμέλεια επί πενταετία, τα κατά το άρθρο 5 παρ. 3 φύλλα συντήρησης -- ρύθμισης της
εγκατάστασης καὶ τῶν εκθέσεων ελέγχων των αρμοδίων υπηρεσιών ελέγχου.

δ) Να διατηρούν το χώρο του λεβητοστασίου καθαρό και να µην αποθηκεύουν ξένα προς το χώρο
αντικείμενα κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη πρόσβαση και εργασία τῶν 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 βιοµάζας να μεριμνούν για την ορθή αποθήκευσή τοὺς ώστε να μην επέρχεται αλλοίωση
της ποιότητας καὶ των προβλεπόµενων χαρακτηριστικών τους.

Ὁ Να επιτρέπουν την είσοδο και να παρέχουν κάθε διευκόλυνση στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου.

Ἡ παρούσα Έκθεση 4υτοψίας υπέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα µε το αρ.20, παρ.11. εδαφ.γ τοῦ Ν.4014/11

Θεσ/νίκη 07-02-2023
ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ


