
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΑ ΟΙΚ. 12684/92/2014 (ΦΕΚ 3181 Β΄)

          Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Αλέξανδρος Μπαλής  και Νικόλαος Ρέβης, έπειτα από:
1. Την υπ. αριθ. πρωτ.: 24294/9789/20-03-2018 αναγγελία έναρξης λειτουργίας  μηχανολογικής εγκατάστασης
παροχής υπηρεσιών “Πλυντήρια-Στεγνωτήρια αυτοεξυπηρέτησης πελατών με  κερματοδέκτη” της  εταιρείας
“Άννα Τσιάμη-Ειρήνη Λεοντσίνη Ο.Ε.” με τον διακριτικό τίτλο “Μύρισε σαπούνι”.
2.  Την  υπ.  αριθ.  πρωτ.  οικ.  45762/17989/24-05-2018  εντολή  ελέγχου  του  προϊσταμένου  της  Γενικής
Διεύθυνσης  Τουρισμού,  Παραγωγής  και  Ανάπτυξης   για  τη  διενέργεια  ελέγχου  στη  προαναφερόμενη
δραστηριότητα. Διενεργήσαμε αυτοψία, την 25η  Μαΐου 2018 και ώρα 16,00 μ.μ. στη μονάδα με τα παρακάτω
στοιχεία: 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
- Είδος δραστηριότητας : Πλυντήρια-Στεγνωτήρια  αυτοεξυπηρέτησης  πελατών  με

κερματοδέκτη
- Αναγγελία έναρξης λειτουργίας : 20-03-2018
- Φορέας λειτουργίας : “Άννα Τσιάμη-Ειρήνη Λεοντσίνη Ο.Ε.”
- Περιοχή : Οδός Νίκου Λευτεριώτη 12, Κέρκυρα
- Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ (2008) : 96.01.11
- Βαθμός όχλησης : Δεν κατατάσσεται σε βαθμό όχλησης σύμφωνα με τον πίνακα του

παραρτήματος της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/2012.
- Εγκατεστημένος μηχ. Εξοπλισμός :
- Συνολική κινητήρια ισχύς : 4,13 KW 
- Συνολική θερμική ισχύς : 27,10 ΚW
- Περιβαλλοντική αδειοδότηση : Η δραστηριότητα απαλλάσσεται από την υποχρέωση υπαγωγής σε

περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με  τις  διατάξεις  της  Υ.Α.
υπ.  αριθ.  ΔΙΠΑ/οικ.  37674/2016  (Παράρτημα  ΙΧ-Διευκρινιστικό
υπόμνημα  του  Πίνακα  1,  α.α.8).  Η  δραστηριότητα  πλαίσιο  της
λειτουργίας της οφείλει να τηρεί τη περιβαλλοντική νομοθεσία 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- Κατηγορία : Βιομηχανία-βιοτεχνία μικρού κινδύνου (Αα)
- Πιστοποιητικό ενεργ/κής Πυρ/σίας : Δεν απαιτείται. Ο κάτοχος της μονάδας υποχρεούται να λαμβάνει

και  τηρεί  τα  Γενικά  Προληπτικά  Μέτρα  Πυροπροστασίας  που
προβλέπονται  στο Κεφ. Α’ του Παραρτήματος ΙΙ  της Κ.Υ.Α. υπ.
αριθ. Φ15/οικ. 1589/104/2006 καθώς και τα Κατασταλτικά Μέτρα
του  Κεφ.  Β’  του  Παραρτήματος  ΙΙ  ίδιας  Κ.Υ.Α.  για  τις
δραστηριότητες της κατηγορίας Αα.

- Αριθμός πρωτ. πιστοποιητικού :

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

          Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε ήταν παρούσα η υπεύθυνη της δραστηριότητας Ειρήνη Λεοντσίνη,
όπου διαπιστώθηκε ότι τηρούσε στο εργαστήριο τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Την  υπ. αριθ. πρωτ.: 31949/2016/05-09-2016 βεβαίωση χρήσης γης  με το συνημμένο απόσπασμα χάρτη της
Διεύθυνσης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Κέρκυρας.
2. Την υπ. αριθ. πρωτ.: 5813/09-08-2016 βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κέρκυρας από την οποία προκύπτει
ότι δύναται να δεχτεί τα λύματα της υπό σύστασης επιχείρησης.
3. Τον α.α. 1200435/23-04-2018 λογαριασμό ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κέρκυρας.
4.Το υπ. αριθ. πρωτ.: οικ. 53398/21685/28-06-2017  έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας περί “παροχής



σύμφωνης γνώμης”.
5. Την από 02-07-2017 Υ.Δ. (άρθρου 8, παρ. 4 του Ν.  1599/1986) της Άννας Τσιάμη περί “τήρησης των
προβλέψεων της ΚΥΑ Φ.15/οικ.1589/104/2006”.
7. Την από 02-07-2017 Υ.Δ. (άρθρου 8, παρ. 4 του Ν.  1599/1986) της Άννας Τσιάμη περί “ορισμού του
υγειονομικά υπεύθυνου” της δραστηριότητας.
8. Την από 02-07-2017 Υ.Δ. (άρθρου 8, παρ. 4 του Ν.  1599/1986) της Ειρήνης Λεοντσίνη  περί “ορισμού του
υγειονομικά υπεύθυνου” της δραστηριότητας.
9. Την από 02-07-2017 Υ.Δ. (άρθρου 8, παρ. 4 του Ν.  1599/1986) της Άννας Τσιάμη περί “αποδοχής του
ορισμού της ως υγειονομικά υπεύθυνου” της δραστηριότητας.
10. Την από 02-07-2017 Υ.Δ. (άρθρου 8, παρ. 4 του Ν.  1599/1986) της Ειρήνης Λεοντσίνη περί “αποδοχής
του ορισμού της ως υγειονομικά υπεύθυνου” της δραστηριότητας.
11.  Την από 30-06-2017 Υ.Δ. (άρθρου 8, παρ. 4 του Ν.  1599/1986) του Διπλωμ. Πολιτικού Μηχανικού
Γεωργίου  Ασημάκου  σχετικά  με  τη  στατική  επάρκεια  του  κτιρίου,  την  εγκατάσταση  του  μηχανολογικού
εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης, την άδεια δόμησης, κλπ. 
12.  Την  υπ.  αριθ.  20.125/1993  “Συμπλήρωση  σύστασης  οριζόντιας  ιδιοκτησίας-Κανονισμός  σχέσεων
συνιδιοκτητών” από την οποία προκύπτει ότι είναι δυνατή η εγκατάσταση της δραστηριότητας στο κτίριο.
13.  Το από 24-08-2016 ιδιωτικό  συμφωνητικό  σύστασης  Ομόρρυθμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  “Άννα
Τσιάμη-Ειρήνη Λεοντσίνη Ο.Ε.”.
14. Την από 31-08-2016 ανακοίνωση σύστασης Ο.Ε. του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.
15. Την από 31-08-2016 βεβαίωση του Επιμελητηρίου Κέρκυρας με τα στοιχεία της εταιρείας.
17. Το από 20-07-2016 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης.
Το  από  25-08-2017  αντίγραφο  υποβληθείσας  δήλωσης  πληροφοριακών  στοιχείων  μίσθωσης  ακίνητης
περιουσίας της ΑΑΔΕ. 
          Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η πληρότητα των δικαιολογητικών, όπως προσδιορίστηκαν με το υπ. αριθ.
πρωτ.: 34592/13967/30-05-2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας καθώς και η ορθότητα του περιεχομένου  της υπ.
αριθ. πρωτ.: 24294/9789/20-03-2018 αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της μονάδας “Πλυντήρια-Στεγνωτήρια
αυτοεξυπηρέτησης  πελατών  με  κερματοδέκτη”  με  φορέα  λειτουργίας  την  εταιρεία  “Άννα  Τσιάμη-Ειρήνη
Λεοντσίνη  Ο.Ε.” σε  ότι  αφορά  τη  θέση,  τη  δραστηριότητα  και  την  ισχύ  της  εγκατάστασης. Ο  φορέας
λειτουργίας της δραστηριότητας έλαβε τα γενικά προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας που
προβλέπονται στο κεφ. Α και Β.2.α του παραρτήματος ΙΙ της Κ.Υ.Α. Φ. 15/οικ. 1589/104/27-01-2006 (ΦΕΚ 90
Β΄).
          Σύμφωνα με τα παραπάνω, η προαναφερόμενη δραστηριότητα, κατά την ημερομηνία ελέγχου, είναι
συμβατή με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄). 
          Η παρούσα κοινοποιείται στην Περιφερειακή Δ/νση Επιθεώρησης, Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ηπείρου-Ιονίων Νήσων, για την κατάρτιση και τον έλεγχο τεχνικών όρων,
περιορισμών και εκτέλεση ειδικών έργων εφόσον απαιτείται να υλοποιηθούν για την ασφάλεια και προστασία
των εργαζομένων από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας κ.λ.π.    

Κέρκυρα, 25-05-2018

Οι  διενεργείσαντες την  αυτοψία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΠΑΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΡΕΒΗΣ

Κέρκυρα,  31-06-2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο  προϊστάμενος  Διεύθυνσης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΠΑΛΗΣ


