Π.∆. 1224 της 29.9/15.10.81: Περί όρων και προϋποθέσεων Ιδρύσεως και λειτουργίας
πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή
εγκεκριµένων οικισµών ή εν γένει κατωκηµένων περιοχών - (Α' 303).

Άρθρο 1
Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίµων
Οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων, που
βρίσκονται σε περιοχές µε εγκεκριµένο σχέδιο πόλης ή σε περιοχές που προέρχονται από
διανοµές του Υπουργείου Γεωργίας και έχουν εγκεκριµένο σχέδιο καθώς και των
πρατηρίων που βρίσκονται εντός οικισµών προϋφισταµένων του 1923 ή εντός ορίων
νοµίµως οριοθετηµένων οικισµών µε πληθυσµό µέχρι 2000 κατοίκους, ρυθµίζονται
σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις.
Άρθρο 2
Γενικοί ορισµοί
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος οι παρακάτω όροι έχουν
την ακόλουθη σηµασία:
α) "Πρατήριο υγρών καυσίµων" νοείται η εγκατάσταση στην οποία:
αα) ανεφοδιάζονται µε υγρά καύσιµα οδικά οχήµατα (αυτοκίνητα, δίκυκλα, τρίκυκλα,
αγροτικά µηχανήµατα και µηχανήµατα έργων), ειδικά µηχανήµατα, ελαφρά σκάφη κ.α.
αβ) αποθηκεύεται και διακινείται πετρέλαιο θέρµανσης ή και οποιουδήποτε εγκεκριµένου
τύπου πετρέλαιο (φωτιστικό πετρέλαιο κ.α.).
Στα πρατήρια υγρών καυσίµων όπως ορίζονται πιο πάνω είναι δυνατόν να ασκούνται
επιπλέον και οι ακόλουθες δραστηριότητες:
i. παροχή υπηρεσιών πλύσης και λίπανσης στα οχήµατα και µηχανήµατα της
υποπερίπτωσης (αα).
ii. εµπορία ειδών συναφών προς τα οχήµατα, ανταλλακτικών και εµπορευµάτων, καθώς
και οποιαδήποτε άλλη εµπορική δραστηριότητα µε την οποία καλύπτονται ανάγκες των
διακινουµένων και χρηστών του πρατηρίου (όπως πώληση σιγαρέτων, γαλακτοκοµικών
ειδών), εφ όσον η άσκησή της επιτρέπεται από ισχύουσες για την εµπορική αυτή
δραστηριότητα διατάξεις.
iii. παροχή διαφόρων υπηρεσιών στους διακινούµενους (όπως εστιατόρια, µπαρ,
συνεργεία οχηµάτων, οδική βοήθεια, τράπεζα, πρώτες βοήθειες, εγκαταστάσεις
προσωπικής υγιεινής, εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης, στάθµευση οχηµάτων, κ.α.), µε την
προϋπόθεση ότι οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις είναι σύµφωνες µε τις επί µέρους διατάξεις,
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που ισχύουν για κάθε µία από αυτές, περιλαµβανόµενων και των διατάξεων
προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ και ότι τα πρατήρια έχουν κυκλοφοριακή σύνδεση
εγκεκριµένη κατά κανόνα (όχι κατά παρέκκλιση).
Η εγκατάσταση τόσο των πρατηρίων όσον και των λοιπών χρήσεων είναι δυνατή µόνον
εφόσον αυτή επιτρέπεται από τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισµούς δόµησης
που ισχύουν στην περιοχή.
β) Ως "Οικισµός" νοείται κάθε διακεκριµένο οικιστικό σύνολο το οποίο αναφέρεται σε
απογραφή πριν από τις 14.3.1983 (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 1337/1983) ως
οικισµός, ανεξάρτητα εάν ο δήµος ή η κοινότητα στον οποίο υπάγεται έχει πληθυσµό
µεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους (άρθρο 1 του π.δ. της 24.4./3.5.1985 το άρθρο 79 του
Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας) καθώς και κάθε οικισµός προϋφιστάµενος
του έτους 1923.
γ) "Λεκανοπέδιο Αττικής" νοείται η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας όπως αυτή ορίζεται
από το άρθρο 1, παρ. 1 του ν. 1515/1985 (Α΄ 18).
δ) "Κόµβος" νοείται κάθε ισόπεδη συµβολή, διακλάδωση ή διασταύρωση οδών,
συµπεριλαµβανοµένων και των ελεύθερων χώρων που σχηµατίζονται από αυτές.
ε) "Πολυκατοικία" νοείται το πολυόροφο (τουλάχιστον ισόγειο και δύο όροφοι) κτίριο στο
οποίο συστεγάζονται περισσότερα των δύο (2) διαµερισµάτων µε αποδεδειγµένη χρήση
κατοικίας, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθµό αυτών που χρησιµοποιούνται για άλλες
χρήσεις.
στ) "Μεσαίο οικόπεδο" κατά την έννοια του παρόντος νοείται το οικόπεδο που είτε:
i. έχει πρόσωπο επί µίας και µόνης εγκεκριµένης οδού ή
ii. δύο διαδοχικές πλευρές του έχουν πρόσωπο επί εγκεκριµένων οδών που τέµνονται υπό
γωνία µεγαλύτερη ή ίση των 135°, ή
iii. δυο διαδοχικές πλευρές του έχουν πρόσωπο επί µίας εγκεκριµένης οδού και επί άλλης
που είναι χαρακτηρισµένη είτε ως Πεζόδροµος είτε ως ιδιωτική, είτε

ως αδιέξοδος,

ανεξαρτήτως γωνίας συµβολής των οδών.
ζ) "Γωνιακό οικόπεδο" νοείται το οικόπεδο που δυο τουλάχιστον διαδοχικές πλευρές του
έχουν πρόσωπο επί εγκεκριµένων οδών που τέµνονται υπό γωνία µικρότερη των 135°.
Άρθρο 3
Κατηγορίες πρατηρίων
Ανάλογα µε την χρήση τους, τα πρατήρια υγρών καυσίµων διακρίνονται σε:
α) "Πρατήρια ιδιωτικής χρήσης", τα οποία το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που έχει το
δικαίωµα εκµετάλλευσής τους, τα χρησιµοποιεί για την εξυπηρέτηση οχηµάτων, τα οποία
ανήκουν σε αυτό ή όπως άλλως ορίζεται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα πρατήρια
αυτά µπορούν να ιδρυθούν εφόσον ο αριθµός των οχηµάτων είναι µεγαλύτερος των
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είκοσι (20). Ειδικά για τα πρατήρια της παρ. 4 του άρθρου 22 δεν υπάρχει αριθµητικός
περιορισµός.
β) "Πρατήρια δηµόσιας χρήσης", που χρησιµεύουν για την εξυπηρέτηση οχηµάτων τα
οποία ανήκουν σε οποιονδήποτε και για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων και
άσκηση λοιπών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 2, παρ. α,
του παρόντος.
Άρθρο 4
Εφαρµογή του παρόντος
1. Οι αναφερόµενες στις λοιπές περιοχές, ειδικές διατάξεις του άρθρου 6 και των
υποδειγµάτων του παρόντος, σχετικά µε τα γεωµετρικά στοιχεία των ακινήτων,
εφαρµόζονται και σε όλα τα νησιά εκτός από τα: Εύβοια, Κρήτη, Κέρκυρα και Ρόδο που
δεν εφαρµόζονται.
2. Ειδικά προκειµένου περί των δήµων ή κοινοτήτων που περιλαµβάνονται στο
λεκανοπέδιο Αττικής, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. γ του άρθρου 2 του παρόντος και
στην περιοχή Θεσσαλονίκης σε ακτίνα δεκαπέντε (15) χιλιοµέτρων από το Λευκό Πύργο,
εφαρµόζονται οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 6 και τα υποδείγµατα του παρόντος, περί
δήµων µε πληθυσµό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων.
Άρθρο 5
Θέσεις
1.

Η

ίδρυσις

πρατηρίου

επιτρέπεται εις θέσεις κειµένας εκτός των

περιοχών των

περιλαµβανοµένων υπό των καθορισθεισών, µέχρι δηµοσιεύσεως του παρόντος,
περιµετρικών ζωνών ή των καθορισθησοµένων τοιούτων βάσει των συνθηκών
κυκλοφορίας και περιβάλλοντος των πόλεων, δι' αποφάσεως του οικείου νοµάρχου,
δηµοσιευθησοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.
2. Η ίδρυσις πρατηρίου εκτός των κατά την προηγουµένην παράγραφον περιµετρικών
ζωνών, επιτρέπεται και εφ' όσον η θέσις δεν ευρίσκεται εις απόστασιν µικροτέραν :
α) Των τριάκοντα (30) µέτρων από στάσεων λεωφορείων ή ετέρων συγκοινωνιακών
µέσων, µη δυναµένων να µετατοπισθούν. Η απόστασις εν τη περιπτώσει ταύτη µετράται
µεταξύ της στάσεως και του µέσου της εισόδου ή εξόδου του πρατηρίου. Εις περίπτωσιν
διαµορφουµένης εσοχής στάσεως η απόστασις µετράται από του πλησιεστέρου προς
το πρατήριον άκρον της εσοχής.
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β) Των είκοσι (20) µέτρων από αποθηκών ευφλέκτων ή εκρηκτικών υλών. Η απόστασις
εν τη περιπτώσει ταύτη µετράται µεταξύ του κέντρου της νησίδος των αντλιών ή του
φρεατίου των δεξαµενών ή της προβολής του στοµίου του σωλήνος εξαερώσεως και του
περιµετρικού τοίχου του κτιρίου της αποθήκης.
γ) Των διακοσίων (200) µέτρων από το πλησιέστερο σηµείο του κτιρίου εκκλησιών,
νοσοκοµείων,

κλινικών,

ασύλων

ανιάτων,

γηροκοµείων,

οίκων

ευγηρίας

και

εκπαιδευτηρίων, ανεξάρτητα αριθµού ατόµων, καθώς και κινηµατογράφων ή θεάτρων,
καταστηµάτων και άλλων χώρων συγκεντρώσεως κοινού, των οποίων η χωρητικότητα
ξεπερνά τα 50 άτοµα, µετρούµενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου
επιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της
δεξαµενής καυσίµου ή της προβολής του στοµίου του σωλήνα εξαερώσεως. Για την
εφαρµογή του παρόντος, ο υπολογισµός των ατόµων θα γίνεται κατά περίπτωση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του π.δ. 71/1988 (32 Α΄), όπως ισχύει
κάθε φορά.
δ) Των 500,

250

και 150

µέτρων σε περιοχές µε πληθυσµό κατά την τελευταία

απογραφή πάνω από 15.000, µεταξύ 3.000 και 15.000 και κάτω από 3.000 κατοίκους
αντίστοιχα από άλλο πρατήριο, νόµιµα ιδρυµένο ή υπό ίδρυση, εφόσον πρόκειται για την
ίδια πλευρά της οδού ή των µισών των αντιστοίχων παραπάνω αποστάσεων, εφόσον
πρόκειται για την απέναντι πλευρά οδού µοναδικής κατεύθυνσης ή οδού δύο
κατευθύνσεων, χωρίς όµως µόνιµη διαχωριστική των δύο κατευθύνσεων νησίδα.
Ειδικά για περιοχές των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ισχύει η µεγαλύτερη από τις
παραπάνω αποστάσεις (500 ή 250 µέτρων κατά περίπτωση), ανεξάρτητα από τον
πληθυσµό τους.
Οι αποστάσεις αυτές µετρούνται παράλληλα προς τον άξονα της οδού και µεταξύ των
πλησιέστερων σηµείων εισόδου ή εξόδου των δύο πρατηρίων, δηλαδή του υπό ίδρυση
και του άλλου, νόµιµα ιδρυµένου ή υπό ίδρυση.
ε) Των εκατό (100)

µέτρων

από

του

περιγράµµατος ορατών αρχαιολογικών

χώρων. Η απόστασις εν προκειµένω µετράται µεταξύ των πλησιεστέρων σηµείων του
ως άνω περιγράµµατος

και

του

περιγράµµατος

πρατηρίου. Η ίδρυσις πρατηρίου δύναται να

της

κυρίας

εκτάσεως

του

επιτραπή και εις µικροτέραν απόστασιν,

εφ' όσον ήθελεν εγκρίνει ταύτην η Αρχαιολογική Υπηρεσία.
3. Ωσαύτως, η ίδρυσις πρατηρίων επιτρέπεται και:
α) Σε θέσεις που βρίσκονται σε καµπυλότητα ή αναστροφή κλίσης των οδών, εφόσον
υφίσταται ορατότητα από απόσταση 100 (εκατό) µέτρων κατ’ ευθείαν γραµµή από το
πλησιέστερο σηµείο της εισόδου και της εξόδου του πρατηρίου επί του άξονα της
πλησιέστερης λωρίδας κατά τη φορά κίνησης.
β) Επί κόµβου, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. δ του άρθρου 2 του παρόντος, εφ όσον
κατά την εκτίµηση της αρµόδιας για την οδό υπηρεσίας, είναι µικρού κυκλοφοριακού

Π∆ 1224.81 Κωδικοποιηµένο.doc

φόρτου. Αν ο κόµβος σηµατοδοτείται ή είναι ενταγµένος στον άµεσο προγραµµατισµό
για

σηµατοδότηση

από

την

αρµόδια

υπηρεσία

φωτεινής

σηµατοδότησης,

το

πλησιέστερο σηµείο εισόδου ή εξόδου του πρατηρίου πρέπει να απέχει τριάντα (30) µέτρα
τουλάχιστον από τον πλησιέστερο ιστό σηµατοδότη ή από το πλησιέστερο σηµείο τοµής
(επί του κόµβου) των ρυµοτοµικών γραµµών.
Ακόµη, αν υφίσταται φωτεινή σηµατοδότηση διάβασης πεζών, το πλησιέστερο σηµείο
εισόδου ή εξόδου του πρατηρίου πρέπει να απέχει τριάντα (30) µέτρα τουλάχιστον από
τον ιστό σηµατοδότησης.
γ) Εις κτίρια µεθ' υπερκειµένων ή υποκειµένων ορόφων ένθα ευρίσκονται βιοτεχνικά
ή άλλα εργαστήρια µετά

χρήσεως

εστίας

πυρός, εφ'

όσον λόγω της κτιριακής

συγκροτήσεως της προσόψεως δεν δύναται ν' αποτελέσουν κίνδυνον πυρκαγιάς των
εγκαταστάσεων των πρατηρίων.
δ) Εις κτίριον ένθα στεγάζεται σταθµός αυτοκινήτων, εφ' όσον η είσοδος ή έξοδος
του σταθµού και η είσοδος και έξοδος του πρατηρίου δεν ευρίσκονται επί της αυτής
πλευράς της οδού.
ε) Εις θέσεις ένθα υφίστανται
ηλεκτροσυγκόλλησις,

εγκαταστάσεις

µετά

χρήσεως

εστίας φλογός

(ως

οξυγονοκόλλησις, χρήσις ξυλανθράκων) όταν το κέντρον των

αντλιών, τα φρεάτια των δεξαµενών και η προβολή των στοµίων εξαερώσεως απέχουν
απόστασιν µεγαλυτέραν των είκοσι (20) µέτρων από της εστίας. Αν αι εστίαι πυρός
ευρίσκονται εντός κτίσµατος, η απόστασις αυτή ορίζεται εις δέκα πέντε (15) µέτρα,
µετράται δε από το κέντρον των αντλιών, φρεατίων δεξαµενών και της προβολής
των στοµίων εξαερώσεως µέχρι των πλησιεστέρων σηµείων των ανοιγµάτων αυτού (ως
θυρών, παραθύρων). Η προϋπόθεσις αύτη της αποστάσεως των δέκα πέντε (15)
µέτρων

δεν

είναι

υποχρεωτική

προκειµένου

περί εστιών εστιατορίων,

κλιβάνων

αρτοποιείων και λεβητοστασίων κεντρικών θερµάνσεων εφ' όσον αύται εγκαθίστανται
εντός ιδιαιτέρου διαµερίσµατος µη έχοντος άµεσον επικοινωνίαν µετά του προ του
πρατηρίου χώρου εγκαταστάσεως των αντλιών και δεξαµενών καυσίµων.
4. Επίσης η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου επιτρέπεται, εφόσον το κέντρο της νησίδας
των αντλιών ή των φρεατίων των δεξαµενών καυσίµου ή των προβολών των στοµίων
των σωλήνων εξαέρωσης αυτών, απέχει προς κάθε κατεύθυνση από του κτιρίου
εκπαιδευτηρίου ή κινηµατογράφου απόσταση τουλάχιστον σαράντα (40) µέτρων".
Άρθρο 6
Τεχνικοί όροι ιδρύσεως. Σύνδεσις µετά των οδών.
1. Επιτρέπεται η χορήγησις αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίου µετά µονίµων
ή φορητών αντλιών καυσίµων, εφ' όσον υφίσταται ιδιωτική, προ του πρατηρίου ή
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όπισθεν τούτου έκτασις, δυναµένη να χρησιµοποιηθή ως οδόστρωµα προσπελάσεως
και προσωρινής σταθµεύσεως των προς ανεφοδιασµόν αυτοκινήτων.
2. Η δια των εφ' εξής ιδρυοµένων πρατηρίων, παροχή καυσίµου εις σταθµεύοντα
οχήµατα επί του καταστρώµατος της προ αυτών οδού ή επί του πεζοδροµίου ταύτης, έχει
ως συνέπειαν την προσωρινήν ή οριστική αφαίρεσιν της άδειας λειτουργίας.
3. Επιτρέπεται η ίδρυσις και λειτουργία πρατηρίων, εφ' όσον οι αντλίες ή οι διανοµείς
ευρίσκονται εκτός του διαδρόµου δουλείας διελεύσεως τυχόν υφισταµένων γραµµών
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τάσεως µεγαλυτέρας των 66.000 Volt, όπως ο
διάδροµος δουλείας έχει καθοριστεί στη συγκεκριµένη θέση από τη ∆ΕΗ σύµφωνα µε τις
διατάξεις της.
4. Απαγορεύεται εντός της κυρίας εκτάσεως του πρατηρίου η στάθµευση βυτιοφόρων
οχηµάτων υγρών καυσίµων, πέραν του χρόνου που απαιτείται για τον ανεφοδιασµό από
αυτά των δεξαµενών του πρατηρίου επιφυλασσοµένων των διατάξεων της παρ. 3 του
άρθρου 11 του παρόντος.
5. Εις περίπτωσιν καθ' ην το

πλάτος

του

διαµορφωµένου

ή προβλεποµένου

πεζοδροµίου είναι εις µεν τας πόλεις πληθυσµού άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων
µεγαλύτερον των πέντε (5) µέτρων, εις δε

τας

λοιπάς

περιοχάς µεγαλύτερον των

τεσσάρων (4) µέτρων, επιτρέπεται η ίδρυσις και λειτουργία πρατηρίου δι' εσωτερικής
αποτµήσεως του πεζοδροµίου δια το πέραν των πέντε (5) ή τεσσάρων (4)

µέτρων

αντιστοίχως, τµήµα του πεζοδροµίου. Η απότµησις του πεζοδροµίου και η εν γένει χρήσις
αυτού λαµβάνει χώραν κατόπιν αδείας των αρµοδίων προς τούτο αρχών.
6. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πρατηρίου υγρών καυσίµων σε οποιοδήποτε χώρο
πολυκατοικίας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. ε του άρθρου 2 του παρόντος (άρθρο 3
παρ.4 του ν. 2465/1997, Α΄28). Επίσης, απαγορεύεται η εγκατάσταση πρατηρίου υγρών
καυσίµων εφ όσον στο κτίριο άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαµβάνει το
πρατήριο στεγάζονται οι προβλεπόµενες χρήσεις του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000.
7. Η εγκατάστασις και λειτουργία πρατηρίου δι' αντλίας πετρελαίων, επιτρέπεται εφεξής,
της εγκαταστάσεως ταύτης υποκειµένης εις τας διατάξεις του παρόντος και θεωρουµένης
οµοίως ως πρατηρίου.
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8. Κυρώνονται τα συνοδεύοντα το παρόν σχεδιαγράµµατα διαµόρφωσης πρατηρίων,
που συντάχθηκαν ως ενδεικτικά υποδείγµατα αριθµηµένα από 1 έως 13 τα οποία
εφαρµόζονται για:
α) Υποδείγµατα ένα (1) έως και τρία (3). Τα υποδείγµατα αυτά ισχύουν για µεσαία
οικόπεδα όπως αυτά ορίζονται στην παρ. στ του άρθρου 2 του παρόντος. Οι διαστάσεις
στα υποδείγµατα αυτά ορίζονται ως εξής:
Το µήκος της τραπεζοειδούς νησίδας που διαµορφώνεται επί του πεζοδροµίου,
µετρούµενο επί της ρυµοτοµικής γραµµής, πρέπει να είναι έξι (6,00) µέτρα τουλάχιστον για
πρατήρια που βρίσκονται σε δήµους µε πληθυσµό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000)
κατοίκων και πέντε (5,00) µέτρα για τις λοιπές περιοχές και το ύψος της νησίδας από το
κατάστρωµα της οδού ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εκατοστά. Το εγκαρσίως προς τον
άξονα εισόδου εξόδου πλάτος του οδοστρώµατος προσπελάσεως στο χώρο του
πρατηρίου κυµαίνεται από τριάµιση (3,50) έως οκτώ (8,00) µέτρα. Οι γωνίες στροφής της
εισόδου εξόδου ως προς την οδό κυµαίνονται από τριάντα (30°) έως και εξήντα (60°)
µοίρες. Η πλησιέστερη απόσταση της νησίδας των αντλιών από τη ρυµοτοµική γραµµή
και από το κράσπεδο του πεζοδροµίου του κτιρίου (σε περίπτωση διπλής προσπέλασης),
ορίζεται σε τρία και µισό (3,50) µέτρα τουλάχιστον. Η απόσταση του σώµατος των
αντλιών ή των διανοµέων από το µέσον της εισόδου - εξόδου επί της ρυµοτοµικής
γραµµής, ορίζεται σε πέντε (5,00) µέτρα τουλάχιστον για πρατήρια που βρίσκονται σε
δήµους µε πληθυσµό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και τέσσερα (4,00) µέτρα
για τις λοιπές περιοχές.
β) Υποδείγµατα που ισχύουν για γωνιακά οικόπεδα όπως αυτά ορίζονται στην παρ. ζ΄
του άρθρου 2 του παρόντος.
αα) Υποδείγµατα τέσσερα (4), πέντε (5) και (5α), στα οποία οι διαστάσεις ορίζονται ως
εξής: Το µήκος της νησίδας που διαµορφώνεται επί του πεζοδροµίου σε κάθε οδό,
µετρούµενο επί της ρυµοτοµικής γραµµής είναι πέντε (5,00) µέτρα τουλάχιστον για τις
περιπτώσεις πρατηρίων που βρίσκονται σε δήµους µε πληθυσµό άνω των πέντε χιλιάδων
(5.000) κατοίκων και τέσσερα (4,00) µέτρα για τις λοιπές περιοχές και το ύψος της νησίδας
από το κατάστρωµα της οδού ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εκατοστά. Το εγκαρσίως προς
τον άξονα εισόδου - εξόδου πλάτος του οδοστρώµατος προσπελάσεως στο χώρο του
πρατηρίου κυµαίνεται από τριάµιση (3,50) έως οκτώ (8,00) µέτρα. Οι γωνίες στροφής της
εισόδου - εξόδου ως προς την οδό κυµαίνονται από τριάντα (300) έως και εξήντα (60°)
µοίρες. Η πλησιέστερη απόσταση της νησίδας των αντλιών από την νοητή γραµµή που
συνδέει τα σηµεία εκείνα της εισόδου - εξόδου, που βρίσκονται επί των ρυµοτοµικών
γραµµών και πλησιέστερα προς το σηµείο τοµής αυτών καθώς επίσης και η πλησιέστερη
απόσταση της νησίδας των αντλιών από το κράσπεδο του πεζοδροµίου του κτιρίου σε
περίπτωση διπλής προσπέλασης, ορίζονται σε τρία (3,00) µέτρα τουλάχιστον. Η
απόσταση του σώµατος των αντλιών ή των διανοµέων από το µέσον της εισόδου και της
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εξόδου (σε περίπτωση διπλής προσπέλασης) επί της ρυµοτοµικής γραµµής, ορίζεται σε
πέντε (5,00) µέτρα τουλάχιστον για πρατήρια που βρίσκονται σε δήµους µε πληθυσµό
άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και τέσσερα (4,00) µέτρα για τις λοιπές περιοχές.
Στο υπόδειγµα 5α η οδός, στην οποία διαµορφώνεται η έξοδος του πρατηρίου είναι
µονόδροµος, µε φορά προς το σηµείο τοµής των ρυµοτοµικών γραµµών και το πλάτος
οδοστρώµατος της εξόδου κυµαίνεται από πέντε (5.00) έως επτά (7.00) µέτρα.
ββ) Υποδείγµατα έξι (6), (6α), (6β), (6γ), στα οποία οι διαστάσεις ορίζονται ως εξής: Το
µήκος της νησίδας που διαµορφώνεται επί του πεζοδροµίου της οδού, στην οποία
δηµιουργείται η είσοδος του πρατηρίου, µετρούµενο επί της ρυµοτοµικής γραµµής είναι
δέκα (10,00) µέτρα τουλάχιστον για τις περιπτώσεις πρατηρίων που βρίσκονται σε δήµο
µε πληθυσµό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και οχτώ (8,00) µέτρα τουλάχιστον
για τις λοιπές περιοχές. Το µήκος της νησίδας που διαµορφώνεται επί του πεζοδροµίου
της οδού, στην οποία δηµιουργείται η έξοδος του πρατηρίου, µετρούµενο επί της
ρυµοτοµικής γραµµής είναι πέντε (5,00) µέτρα τουλάχιστον για τις περιπτώσεις πρατηρίων
που βρίσκονται σε δήµους, µε πληθυσµό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και
τέσσερα (4,00) µέτρα για τις λοιπές περιοχές. Το ύψος της νησίδας από το κατάστρωµα
της οδού ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εκατοστά και για τις δύο οδούς. Το εγκαρσίως προς
τον άξονα εισόδου - εξόδου πλάτος του οδοστρώµατος προσπελάσεως στο χώρο του
πρατηρίου κυµαίνεται από τριάµιση (3,50) έως οκτώ (8,00) µέτρα. Οι γωνίες στροφής της
εισόδου - εξόδου ως προς την οδό κυµαίνονται από τριάντα (300) έως και εξήντα (600)
µοίρες. Η πλησιέστερη απόσταση της νησίδας των αντλιών από τις ρυµοτοµικές γραµµές
ορίζεται σε τρία και µισό (3,50) µέτρα τουλάχιστον, σύµφωνα µε το υπόδειγµα. Η
πλησιέστερη απόσταση της νησίδας των αντλιών από το κράσπεδο του πεζοδροµίου του
κτιρίου ορίζεται σε τρία και µισό (3,50) µέτρα τουλάχιστον σε περίπτωση µονής διέλευσης
και σε πέντε και µισό (5,50) µέτρα τουλάχιστον σε περίπτωση διπλής διέλευσης. Η
απόσταση του σώµατος των αντλιών ή των διανοµέων από το µέσον της εισόδου, επί
της ρυµοτοµικής γραµµής, ορίζεται σε έξι (6) µέτρα τουλάχιστον για τις περιπτώσεις
πρατηρίων που βρίσκονται σε δήµους, µε πληθυσµό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000)
κατοίκων και πέντε (5) µέτρα για τις λοιπές περιοχές.
Στα υποδείγµατα 6α και 6γ η οδός, στην οποία διαµορφώνεται η έξοδος του πρατηρίου
είναι µονόδροµος, µε φορά προς το σηµείο τοµής των ρυµοτοµικών γραµµών και το
πλάτος του οδοστρώµατος εξόδου κυµαίνεται από πέντε (5,00) έως επτά (7,00) µέτρα.
γγ) Υπόδειγµα επτά (7). Το υπόδειγµα αυτό εφαρµόζεται όταν η συµβάλλουσα οδός είναι
αδιέξοδος και δεν είναι δυνατή η εφαρµογή των υποδειγµάτων ένα (1) έως τρία (3). Στο
υπόδειγµα αυτό οι διαστάσεις ορίζονται ως εξής: Το µήκος της νησίδας που
διαµορφώνεται επί του πεζοδροµίου της οδού στην οποία δηµιουργείται η είσοδος του
πρατηρίου, µετρούµενο επί της ρυµοτοµικής γραµµής είναι δέκα (10,00) µέτρα
τουλάχιστον για τις περιπτώσεις πρατηρίων που βρίσκονται σε δήµους µε πληθυσµό άνω
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των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και οχτώ (8,00) µέτρα για τις λοιπές περιοχές. Το
µήκος της νησίδας που διαµορφώνεται επί του πεζοδροµίου της οδού στην οποία
δηµιουργείται η έξοδος του πρατηρίου, µετρούµενο επί της ρυµοτοµικής γραµµής είναι
τρία (3,00) µέτρα τουλάχιστον, για όλες τις περιοχές του παρόντος διατάγµατος. Το ύψος
της νησίδας από το κατάστρωµα της οδού ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εκατοστά. Το
πλάτος του οδοστρώµατος προσπελάσεως στο χώρο του πρατηρίου εγκάρσια προς
τον άξονα της εισόδου κυµαίνεται από τρία και µισό (3,50) έως οκτώ (8,00) µέτρα και
κάθετα στον άξονα της εξόδου κυµαίνεται από πέντε (5,00) έως επτά (7,00) µέτρα. Η
γωνία στροφής της εισόδου ως προς την οδό κυµαίνεται από τριάντα (30°) έως και
εξήντα (60°) µοίρες, ενώ η γωνία στροφής της εξόδου ορίζεται σε ενενήντα (90°) µοίρες. Η
πλησιέστερη απόσταση της νησίδας των αντλιών από τη νοητή γραµµή που συνδέει τα
σηµεία εκείνα της εισόδου εξόδου που βρίσκονται επί των ρυµοτοµικών γραµµών και
πλησιέστερα προς το σηµείο τοµής αυτών, ορίζεται σε τρία (3,00) µέτρα τουλάχιστον. Η
πλησιέστερη απόσταση της νησίδας των αντλιών από το κράσπεδο του πεζοδροµίου του
κτιρίου ορίζεται σε τρία και µισό (3,50) µέτρα. Η απόσταση του σώµατος των αντλιών ή
των διανοµέων από το µέσον της εισόδου εξόδου επί της ρυµοτοµικής γραµµής, ορίζεται
σε πέντε και µισό (5,50) µέτρα τουλάχιστον για τις περιπτώσεις πρατηρίων που βρίσκονται
σε δήµους µε πληθυσµό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και τέσσερα και µισό
(4,50) µέτρα για τις λοιπές περιοχές.
γ) Υπόδειγµα οκτώ (8). Στο υπόδειγµα αυτό καθορίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις από
διασταυρώσεις οδών για την εφαρµογή όλων των υποδειγµάτων διαµόρφωσης
πρατηρίου υγρών καυσίµων του παρόντος διατάγµατος και οι διαστάσεις σ’ αυτό
ορίζονται ως εξής:
αα) Η απόσταση µεταξύ του σηµείου της εισόδου ή εξόδου επί της κρασπεδικής γραµµής,
που βρίσκεται πλησιέστερα προς το σηµείο τοµής των ρυµοτοµικών γραµµών από την
προβολή επί της κρασπεδικής γραµµής του σηµείου τοµής των ρυµοτοµικών γραµµών
ορίζεται σε πέντε (5,00) µέτρα τουλάχιστον για τις περιπτώσεις πρατηρίων που βρίσκονται
σε δήµο, µε πληθυσµό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και τέσσερα (4,00) µέτρα
για τις λοιπές περιοχές.
ββ) Σε περιπτώσεις που η συµβάλλουσα οδός είναι αδιαµόρφωτη είναι δυνατόν να
εφαρµόζονται τα υποδείγµατα ένα (1), δύο (2) και τρία (3) µε απόσταση της εισόδου ή
εξόδου, από το σηµείο τοµής των ρυµοτοµικών γραµµών, µηδενική. Όµως µετά τη
διάνοιξη της οδού είναι υποχρεωτική η διαµόρφωση του πρατηρίου σύµφωνα µε τις
ελάχιστες αποστάσεις του παρόντος υποδείγµατος.
δ) Υπόδειγµα εννέα (9). Το υπόδειγµα αυτό εφαρµόζεται σε περιπτώσεις πρατηρίων που
διαµορφώνονται µε εσωτερική απότµηση πεζοδροµίου και εφ’ όσον το πλάτος του
πεζοδροµίου για δήµους µε πληθυσµό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων είναι ίσο
ή µεγαλύτερο των πέντε (5,00) µέτρων, στις δε λοιπές περιοχές είναι ίσο ή µεγαλύτερο των
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τεσσάρων (4,00) µέτρων. Στο υπόδειγµα αυτό οι διαστάσεις ορίζονται ως εξής: Το µήκος
της άνω βάσης της τραπεζοειδούς νησίδας που διαµορφώνεται επί του πεζοδροµίου,
µετρούµενο παράλληλα στην κρασπεδική γραµµή και σε απόσταση πέντε (5,00) µέτρων
από αυτή ορίζεται σε πέντε (5,00) µέτρα τουλάχιστον για τις έδρες των δήµων, µε
πληθυσµό έδρας άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων. Το ίδιο µήκος ορίζεται σε
τέσσερα (4,00) µέτρα τουλάχιστον για τις λοιπές περιοχές και µετράται επί της
παράλληλης προς την κρασπεδική γραµµή και σε απόσταση τεσσάρων (4,00) µέτρων
από αυτή. Το ύψος της νησίδας από το κατάστρωµα της οδού ορίζεται σε δέκα πέντε (15)
εκατοστά. Το εγκαρσίως προς τον άξονα εισόδου - εξόδου πλάτος του οδοστρώµατος
προσπελάσεως στο χώρο του πρατηρίου κυµαίνεται από τρία και µισό (3,50) έως οκτώ
(8,00) µέτρα. Οι γωνίες στροφής της εισόδου - εξόδου ως προς την οδό κυµαίνονται από
τριάντα (30°) έως και εξήντα (60°) µοίρες. Η πλησιέστερη απόσταση της νησίδας των
αντλιών από την άνω βάση της τραπεζοειδούς νησίδας και από το κράσπεδο του
πεζοδροµίου του κτιρίου σε περίπτωση διπλής προσπέλασης ορίζεται σε τρία και µισό
(3,50) µέτρα τουλάχιστον. Η απόσταση του σώµατος των αντλιών ή των διανοµέων από
το µέσον της εισόδου - εξόδου, επί της παράλληλης προς το κράσπεδο γραµµής που
ορίζεται κατ’ επέκταση της άνω βάσης της τραπεζοειδούς νησίδας ορίζεται σε πέντε (5,00)
µέτρα τουλάχιστον για τις περιπτώσεις των πρατηρίων που βρίσκονται σε δήµους, µε
πληθυσµό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και τέσσερα (4,00) µέτρα για τις
λοιπές περιοχές.
ε) Υπόδειγµα δέκα (10). Σε διαµπερή οικόπεδα µπορούν να διαµορφωθούν ανεξάρτητοι
είσοδοι - έξοδοι σε κάθε οδό, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα 1, 2, 3 και 9, τηρουµένων
πάντοτε των ελάχιστων αποστάσεων του υποδείγµατος 8. Επίσης µπορεί να διαµορφωθεί
ανεξάρτητη είσοδος - έξοδος στη µία οδό και µόνο είσοδος ή µόνο έξοδος στην άλλη
οδό. Σ’ αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση διαµόρφωσης µόνο εισόδου στη
µία οδό και µόνο εξόδου στην άλλη οδό, εφαρµόζονται τα προηγούµενα υποδείγµατα σε
συνδυασµό µε το παρόν υπόδειγµα, όπου οι διαστάσεις ορίζονται ως εξής: Το εγκαρσίως
προς τον άξονα εισόδου - εξόδου πλάτος του οδοστρώµατος προσπελάσεως στο χώρο
του πρατηρίου κυµαίνεται από τρία και µισό (3,50) έως οκτώ (8,00) µέτρα. Οι γωνίες
στροφής της εισόδου - εξόδου ως προς τις οδούς κυµαίνονται από τριάντα (30°) έως και
εξήντα (60°) µοίρες.
Η απόσταση του πλησιέστερου σηµείου της νησίδας των αντλιών από τη νοητή ευθεία
που ενώνει τα άκρα της εισόδου - εξόδου επί των ρυµοτοµικών γραµµών προς το όριο
του οικοπέδου και από το κράσπεδο του πεζοδροµίου του κτιρίου, σε περίπτωση διπλής
προσπέλασης ορίζεται σε τρία και µισό (3,50) µέτρα τουλάχιστον. Η απόσταση του
σώµατος των αντλιών από το µέσον της εισόδου - εξόδου επί της ρυµοτοµικής γραµµής
ορίζεται σε πέντε (5) µέτρα τουλάχιστον για τις περιπτώσεις πρατηρίων που βρίσκονται σε
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δήµους µε πληθυσµό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και τέσσερα (4) µέτρα για
τις λοιπές περιοχές.
στ) Υπόδειγµα έντεκα (11). Σε περιπτώσεις που στις προτεινόµενες για ίδρυση πρατηρίων
θέσεις υφίστανται ή προβλέπονται υποχρεωτικές επί των προσόψεων των ακινήτων
παρόδιες στοές, εφαρµόζεται το παρόν υπόδειγµα. Στην περίπτωση αυτή η διαχωριστική
γραµµή, του υπό την στοά δηµόσιου χώρου από τον ιδιωτικό τοιούτο, επέχει θέση
ρυµοτοµικής γραµµής. Το µήκος της µικρής βάσης της κεντρικής τραπεζοειδούς νησίδας
που διαµορφώνεται, µετρούµενο επί της σε εσοχή οικοδοµικής γραµµής (του ισογείου),
είναι τρία (3,00) µέτρα τουλάχιστον για όλες τις περιοχές. Το ύψος του τµήµατος της
τραπεζοειδούς νησίδας, που βρίσκεται υπό τη στοά, δεν δύναται να είναι διαφορετικό από
αυτό του πεζοδροµίου για διευκόλυνση της κίνησης των διερχοµένων πεζών. Το
εγκαρσίως

προς

τον

άξονα

εισόδου

-

εξόδου

πλάτος

του

οδοστρώµατος

προσπελάσεως στο χώρο του πρατηρίου κυµαίνεται από τρία και µισό (3,50) έως οκτώ
(8,00) µέτρα. Οι γωνίες στροφής της εισόδου - εξόδου ως προς την οδό κυµαίνονται από
τριάντα (30°) έως και εξήντα (60°) µοίρες. Η πλησιέστερη απόσταση της νησίδας των
αντλιών από την άνω βάση της τραπεζοειδούς νησίδας και από το κράσπεδο του
πεζοδροµίου του κτιρίου σε περίπτωση διπλής προσπέλασης, ορίζεται σε τρία και µισό
(3,50) µέτρα τουλάχιστον. Στις περιπτώσεις των πρατηρίων υγρών καυσίµων, λόγω της
ειδικής λειτουργικής διάταξης αυτών, δεν είναι απαραίτητη η υλοποίηση της στοάς,
παράλληλα µε την ανέγερση του κτιρίου του πρατηρίου.
9. Η στα ανωτέρω υποδείγµατα θέση του κτιρίου του πρατηρίου και των τυχόν
ανεξαρτήτων χώρων ή κτιρίων για την άσκηση συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων,
καθώς και η θέση, η εν γένει διάταξη και το σχήµα και ο αριθµός των νησίδων που
µπορούν να τοποθετηθούν στην κύρια έκταση του πρατηρίου (που ορίζεται από τα
σηµεία Α, Β, Γ, ∆) είναι ενδεικτικά και δύναται να ποικίλει, µε σκοπό την επίτευξη της
καλύτερης λειτουργικότητας. Στις περιπτώσεις που ολόκληρη η οικοπεδική έκταση
διατίθεται για τη χρήση του πρατηρίου και προβλέπεται η δυνατότητα κίνησης των
οχηµάτων πέριξ του κτιρίου του πρατηρίου, πρέπει απαραίτητα να κατασκευασθεί γύρω
από το κτίριο του πρατηρίου κράσπεδο πλάτους εβδοµήντα πέντε εκατοστών (75)
τουλάχιστον. Σε περίπτωση που το πέριξ του κτιρίου του πρατηρίου κράσπεδο
χρησιµοποιείται για εγκατάσταση αντλιών ή διανοµέων, το πλάτος του, τοπικά, πρέπει να
είναι ένα (1,00) µέτρο τουλάχιστον. Η κλίση του δαπέδου στάθµευσης, στον παρά τη
νησίδα αντλιών χώρο ανεφοδιασµού των οχηµάτων και σε απόσταση δύο και µισό (2,50)
µέτρα τουλάχιστον περιµετρικά αυτής, δεν υπερβαίνει το επτά τοις εκατό (7%), προς κάθε
κατεύθυνση.
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10.

Σε

περίπτωση

ιδιόµορφων

οικοπέδων

(πολυγωνικών,

διαµπερών

κ.λπ.)

προοριζοµένων για την ίδρυση πρατηρίων, επί των οποίων καθίσταται ανέφικτη η
ακριβής εφαρµογή των εγκεκριµένων σχεδιαγραµµάτων είναι δυνατή η διαµόρφωση των
προσπελάσεων και των χώρων στάθµευσης των πρατηρίων διά συνδυασµού των
εγκεκριµένων από το παρόν σχεδιαγραµµάτων τηρουµένων των ελαχίστων αποστάσεων.
Επίσης είναι δυνατή η διαµόρφωση των προσπελάσεων (διάταξη εισόδου - εξόδου ) των
πρατηρίων επί γωνιακών οικοπέδων διά συνδυασµού των εγκεκριµένων από το παρόν
σχεδιαγραµµάτων, τηρουµένων των ελαχίστων αποστάσεων µε σκοπό την επίτευξη
καλύτερης λειτουργικότητας και της καλύτερης εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας.
11. Εις περιπτώσεις καθ' ας εις προτεινοµένας δι' ίδρυσιν πρατηρίων θέσεις υφίστανται
ή

προβλέπονται

υποχρεωτικαί

επί

των

προσόψεων

ακινήτων

παρόδιοι

στοαί

εφαρµόζονται τα αυτά υποδείγµατα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 λαµβανοµένης ως
οικοδοµικής γραµµής της διαχωριστικής γραµµής του υπό την στοάν δηµοσίου
χώρου και του ιδιωτικού τοιούτου.
12. Η κεντρική τραπεζοειδής νησίδα δύναται να επεκταθεί εσωτερικά της ρυµοτοµικής
γραµµής για τη διαµόρφωση χώρου πρασίνου ή για την τοποθέτηση κάθετης σήµανσης
σχετικής µε το πρατήριο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η ελάχιστη απόσταση µεταξύ
της νησίδας αυτής, όπως διαµορφώνεται τελικά, και της πλησιέστερης νησίδας των
αντλιών ή των διανοµέων ή του πεζοδροµίου του κτιρίου, σύµφωνα µε τα παραπάνω
υποδείγµατα. Εάν στις προτεινόµενες για ίδρυση πρατηρίων θέσεις δεν έχουν
διαµορφωθεί τα πεζοδρόµια ούτε ορίζεται το πλάτος αυτών, ύστερα από βεβαίωση της
αρµόδιας

αρχής,

εφαρµόζονται

τα

εγκεκριµένα

σχεδιαγράµµατα,

όπως

αυτά

προκύπτουν µε διαµόρφωση πεζοδροµίου εις βάρος του οικοπέδου ελάχιστου πλάτους
1.00µ. (υπόδειγµα 12). Στις περιπτώσεις που δεν είναι σαφώς καθορισµένη η ρυµοτοµική
γραµµή, αλλά έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις, η ρυµοτοµική γραµµή καθορίζεται
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από την αρµόδια Πολεοδοµική αρχή οπότε η
τραπεζοειδής νησίδα διαµορφώνεται επί της ως άνω καθοριζόµενης ρυµοτοµικής
γραµµής. Σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις, η τραπεζοειδής
νησίδα διαµορφώνεται επί του ήδη διαµορφωµένου πεζοδροµίου µε την υποχρέωση
προσαρµογής, σε περίπτωση διαπλάτυνσης, στη νέα ρυµοτοµική γραµµή.
13. Μετατόπιση ή προσθήκη αντλιών ή διανοµέων ή αντίστοιχα µετατόπιση ή προσθήκη
δεξαµενών ή αντικατάσταση αυτών στην ίδια θέση λειτουργούντος πρατηρίου επιτρέπεται
κατόπιν

προηγουµένης

εγκρίσεως

της

αρµοδίας

Υπηρεσίας

Μεταφορών

και

Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία εκδίδεται µε την υποβολή
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 17 παρ. 4 περίπτ. α΄, β΄, γ΄, και δ΄,
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χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή άδεια από άλλη υπηρεσία. Για την αντικατάσταση
των αντλιών ή διανοµέων στην ίδια θέση δεν απαιτείται έγκριση της υπηρεσίας εάν οι
τοποθετούµενες αντλίες ή διανοµείς πληρούν τους όρους του παρόντος.
14. Εις γωνιακά πρατήρια (υποδείγµατα 4, 5, 6 και 7) επιβάλλεται κατά την κρίσιν της
υπηρεσίας, αναλόγως των συνθηκών της περιοχής η κατασκευή τοίχου (στηθαίον)
ύψους τουλάχιστον 50 CM επί της ρυµοτοµικής ή οικοδοµικής γραµµής και καθ' όλον
το µήκος των υπό στοιχεία Ζ' και Ζ' διαστάσεων.
15. Η επιλογή του εγκαρσίως προς τον άξονα εισόδου - εξόδου πλάτους οδοστρώµατος
προσπέλασης στο χώρο του πρατηρίου, της γωνίας στροφής της εισόδου - εξόδου ως
προς τις οδούς και του µήκους της τραπεζοειδούς νησίδας µετρουµένου επί της
ρυµοτοµικής γραµµής πρέπει να διευκολύνει την απρόσκοπτη είσοδο - έξοδο κάθε είδους
οχήµατος που πρόκειται να εξυπηρετήσει ο χώρος του πρατηρίου. Στα σχέδια, που θα
υποβάλλονται προς έγκριση, θα πρέπει να εµφαίνονται τα ίχνη των τροχιών των
οχηµάτων αυτών.
16. Στις τραπεζοειδείς νησίδες εφ όσον διαµορφώνονται επί του πεζοδροµίου θα
προβλέπεται διάδροµος πλάτους 1,00 µέτρου για διέλευση ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Η
διαµόρφωσή τους θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
17. Τα πρατήρια που χρησιµοποιούνται και για ανεφοδιασµό µικρών σκαφών, δύνανται
να ιδρύονται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις διατάξεις του νόµου "περί αιγιαλού
και παραλίας", σε θέσεις κοντά σε προβλήτες σκαφών και µαρίνες, µετά και από
σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής. Η συναίνεση της ανωτέρω υπηρεσίας
είναι απαραίτητη, προκειµένου να χορηγηθεί η καταλληλότητα θέσης για την ίδρυση
τέτοιου πρατηρίου.

Άρθρον 7
Είσοδος Έξοδος
1. Το οδόστρωµα προσπελάσεως και η επιφάνεια σταθµεύσεως προ ή εκατέρωθεν της
νησίδας των αντλιών ή διανοµέων, επιστρώνεται µε πλάκα από σκυρόδεµα ή βιοµηχανικό
δάπεδο ή ασφαλτόστρωση ή άλλο κατάλληλο δοµικό υλικό.
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2. Για τη δηµιουργία της εισόδου και της εξόδου του πρατηρίου υποβιβάζεται στις
αντίστοιχες περιοχές η στάθµη του πεζοδροµίου ύστερα από άδεια της αρµόδιας αρχής.
Η άδεια απότµησης του πεζοδροµίου και υποβιβασµού της στάθµης του, χορηγείται από
τον οικείο ∆ήµο, µετά από σχετική αίτηση.
3. Το πλάτος του οδοστρώµατος της εισόδου - εξόδου εγκάρσια προς τον άξονά τους,
κυµαίνεται από τρία και µισό (3,50) έως και οκτώ (8,00) µέτρα.
4. Τα όµβρια ύδατα, τα οποία συγκεντρώνονται στην κύρια έκταση του πρατηρίου,
οδηγούνται στο ρείθρο της οδού, χωρίς παρεµβολή ειδικών οχετών συλλογής ή άλλων
σχετικών διατάξεων απαγωγής οµβρίων.
Άρθρο 8
Νησίδες αντλιών
1. Η τοποθέτηση των αντλιών ή διανοµέων υγρών καυσίµων γίνεται υποχρεωτικά επί
νησίδων. Μηχανισµοί και εγκαταστάσεις παροχής νερού και αέρα τοποθετούνται είτε στις
νησίδες των αντλιών ή, κατά προτίµηση, σε ξεχωριστές νησίδες που κατασκευάζονται
αποκλειστικά για τη χρήση αυτή ή τοποθετούνται στο κράσπεδο που υπάρχει µπροστά ή
γύρω από το κτίριο του πρατηρίου υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρεµποδίζουν την
είσοδο στο πρατήριο και την διακίνηση των εξυπηρετουµένων. Μηχανισµοί και
εγκαταστάσεις

για

τον

εσωτερικό

καθαρισµό

των

οχηµάτων

(όπως

σκούπες

αναρρόφησης σκόνης κ.λπ.) τοποθετούνται επίσης επί των νησίδων που περιγράφονται
παραπάνω ή επί ξεχωριστών νησίδων. Οι διαστάσεις των ειδικών αυτών νησίδων
διαµορφώνονται σύµφωνα µε την λειτουργικότητα της εγκαταστάσεως και απεικονίζονται
στα υποβαλλόµενα σχεδιαγράµµατα.
2. Το ελάχιστο επιτρεπόµενο πλάτος της νησίδας αντλιών ή διανοµέων είναι ένα (1) µέτρο,
µε δυνατότητα τοπικής µείωσης αυτής το πολύ 10% από κάθε πλευρά, που σε καµία
περίπτωση όµως δεν θα περιορίζει την προστασία των αντλιών από πιθανή
πρόσκρουση. Το ύψος της νησίδας από το οδόστρωµα σταθµεύσεως ορίζεται από δέκα
(10) µέχρι δεκαπέντε (15) εκατοστά.
Το µήκος και η µορφή της νησίδας δύναται να ποικίλει ανάλογα, µε σκοπό την καλύτερη
εξυπηρέτηση των προς ανεφοδιασµό οχηµάτων και την εύρυθµη λειτουργία της
εγκατάστασης.
3. Η θέση και η διάταξη των νησίδων αντλιών, καθώς και των τυχόν υπερκειµένων
προστατευτικών στεγάστρων, ρυθµίζεται ανάλογα, µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση
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της εγκατάστασης από λειτουργική άποψη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος
ΓΟΚ. Για τυχόν παρέκκλιση από τις ισχύουσες πιο πάνω διατάξεις (λόγω της ειδικής
φύσης της λειτουργίας του ανεφοδιασµού, η οποία επιβάλλει την προστασία των
διακινούµενων από βροχή, χιόνι ή καύσωνα), απαιτείται έγκριση από την αρµόδια
Υπηρεσία σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός"
όπως ισχύει.
4. Επί των νησίδων αντλιών είναι δυνατή η τοποθέτηση των καλυµµάτων των φρεατίων
επιθεώρησης των υπογείων δεξαµενών καυσίµου.
5. Η επίστρωση των νησίδων είναι αντιολισθητική.
Άρθρο 9
Κτήριο πρατηρίου
1. Ως κτήριο πρατηρίου, για την εφαρµογή του παρόντος, νοείται κάθε εγκατάσταση που
έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση των ασκουµένων εντός του γηπέδου του πρατηρίου
δραστηριοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος. Στο πρατήριο
πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν χωριστοί χώροι για το γραφείο της επιχείρησης και το
µηχανοστάσιο (ή µηχανοστάσιο - αποθήκη) καθώς και χώρος υγιεινής. Το κτίσµα ή
διαµέρισµα του πρατηρίου έχει εσωτερική ωφέλιµη επιφάνεια τριάντα (30) τετραγωνικών
µέτρων τουλάχιστον. Ειδικά για πρατήρια, τα οποία λειτουργούν αποκλειστικά και µόνο µε
τη µέθοδο της αυτοεξυπηρέτησης (self service) χωρίς την παροχή υπηρεσιών υπαλλήλων
για την εξυπηρέτηση πελατών, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ενός µόνο κτίσµατος
τουλάχιστον 10 τµ που χρησιµοποιείται για να στεγάσει διάφορες λειτουργίες όπως
τουαλέτα, τηλεφωνικό θάλαµο (προσαρµοσµένα στις ανάγκες των ΑΜΕΑ), πίνακες
εγκαταστάσεων κλπ. Στα πρατήρια αυτής της κατηγορίας δεν είναι επίσης υποχρεωτική η
παροχή νερού και πεπιεσµένου αέρα.
2. Ο καθορισµός της θέσεως του κτηρίου µέσα στο γήπεδο ή στο οικόπεδο γίνεται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του ΓΟΚ ή άλλων αντίστοιχων ή συναφών
νοµοθετηµάτων και κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετείται πλήρως ο σκοπός της
εγκατάστασης.
3. Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων, από τους άξονες των οδών και τα όριά τους σε
όσες περιπτώσεις προβλέπεται ορίζεται από τις διατάξεις του π.δ.

209/1998 (Α΄ 169)

όπως κάθε φορά ισχύει.
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4. Τα κτίρια των πρατηρίων υγρών καυσίµων πρέπει να πληρούν γενικώς τους υπό των
σχετικών οικοδοµικών κανονισµών προβλεπόµενους τεχνικούς όρους καθώς επίσης και
αυτούς για τη προσβασιµότητα των ΑΜΕΑ, η δε αρχιτεκτονική εµφάνιση αυτών είναι
άρτια και σύµφωνος προς το περιβάλλον. Τα κτίρια ταύτα έχουν οροφή, δάπεδα και
τοιχοποιία από υλικό δύσκολα αναφλέξιµο. Είναι δυνατή η χρήση µεταλλικών περιπτέρων
άρτιας κατασκευής και εµφανίσεως προς εγκατάσταση πρατηρίου.
2. (5). Ο χώρος υγιεινής περιλαµβάνει τουλάχιστον 2 αποχωρητήρια (ανδρών - γυναικών)
και νιπτήρες, αριθµού αναλόγου µε το µέγεθος της εγκατάστασης.
6. Η ηλεκτρική εγκατάσταση του κτιρίου του πρατηρίου είναι σύµφωνη προς τους
ισχύοντες Κ.Ε.Η.Ε. Εντός του πρατηρίου υπάρχει κιβώτιο φαρµάκων πρώτων βοηθειών.
Άρθρο 10
Υπόγειες δεξαµενές καυσίµων
1.Οι υπόγειες δεξαµενές αποθήκευσης υγρών καυσίµων που εξυπηρετούν την
εγκατάσταση έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) Είναι κυκλικής ή ελλειπτικής διατοµής απαγορευόµενης της χρήσης δεξαµενών µε
επίπεδα τοιχώµατα.
β) Είναι µονού ή διπλού τοιχώµατος.
Το εξωτερικό τοίχωµα µιας δεξαµενής διπλού τοιχώµατος λειτουργεί ως "περίβληµα
ανάσχεσης

διαρροών".

Στο

χώρο

µεταξύ

των

δύο

τοιχωµάτων

δύνανται

να

τοποθετηθούν, µόνιµα ή µη, ηλεκτρονικά ή άλλα µέσα ελέγχου πιθανής διαρροής.
2.Υλικό κατασκευής δεξαµενών.
Ως προς το υλικό κατασκευής οι δεξαµενές επιτρέπεται να είναι:
α) Μεταλλικές, κατασκευασµένες από χαλυβδοελάσµατα κατάλληλα συγκολληµένα,
σύµφωνα µε τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισµούς.
Επιτρέπεται η χρήση µεταλλικών δεξαµενών µε περισσότερα του ενός διαµερίσµατα, (µέχρι
και τέσσερα). Τα διαχωριστικά ελάσµατα έχουν το ίδιο πάχος µε το κυρίως σώµα της
δεξαµενής, είναι συγκολληµένα σε αυτή και φέρουν τις απαραίτητες ενισχύσεις, ώστε να
µην παραµορφώνονται, όταν υπάρχει διαφορά στάθµης µεταξύ των διαφόρων
διαµερισµάτων.
Το ελάχιστο πάχος των τοιχωµάτων των µεταλλικών δεξαµενών σε σχέση µε τη διάµετρό
τους, ορίζεται ως εξής:
Πάχος τοιχωµάτων (mm)
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Εσωτερική

Εσωτερικό τοίχωµα

Εξωτερικό τοίχωµα

διάµετρος

διπλής δεξαµενής

διπλής

δεξαµενής

ή τοίχωµα µονής

δεξαµενής

(mm)

δεξαµενής

Μέχρι 1600

5

3

1601-2000

6

3

2001-2500

7

4

2501-3000

8

4

Οι µεταλλικές δεξαµενές όλων των τύπων, πρέπει να προστατεύονται από τη διάβρωση µε
καθοδική προστασία. Αντί της καθοδικής προστασίας οι δεξαµενές, εξαρτήµατα και
σωληνώσεις µπορούν να προστατεύονται, έναντι της διάβρωσης, µε εξωτερική
επικάλυψη των µεταλλικών επιφανειών, οµοιόµορφα και ισοπαχώς, µε αντιδιαβρωτικό
υλικό όπως πίσσα ή εποξειδικά υλικά ή πολυουρεθάνη ή πολυεστερική ρητίνη ενισχυµένη
µε ίνες υάλου ή άλλο κατάλληλο αντιδιαβρωτικό υλικό.
β) Πλαστικές, κατασκευασµένες από ειδικές ρητίνες, ενισχυµένες µε ίνες υάλου, µονού ή
διπλού τοιχώµατος, οι οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΝ 976-1 και ΕΝ 976-2), σε ότι αφορά τη συµβατότητα του
υλικού κατασκευής τους µε τα καύσιµα, ή σε άλλες αντίστοιχες προδιαγραφές. Οι
διάµετροι, τα µήκη και τα πάχη τοιχώµατος των πλαστικών δεξαµενών καθορίζονται από
τον κατασκευαστή τους, σε συµφωνία πάντοτε µε τις προαναφερθείσες προδιαγραφές.
Οι πλαστικές δεξαµενές συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση (πιστοποιητικό δοκιµής) του
κατασκευαστή τους, για την κατασκευή τους σύµφωνα µε τις πιο πάνω προδιαγραφές.
3. Όλες οι υπόγειες δεξαµενές πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις ακόλουθες διατάξεις:
α) Να είναι εξοπλισµένες µε θυρίδα επιθεώρησης

(ή

ανθρωποθυρίδα), που

προσαρµόζεται µε κοχλίες επάνω στη δεξαµενή, ώστε να µπορεί να αφαιρείται προς
επιθεώρηση. Κάθε ανθρωποθυρίδα πρέπει να περιβάλλεται από ειδικό απολύτως
στεγανό φρεάτιο, ως "περίβληµα ανάσχεσης διαρροών", ανθεκτικό στη διάβρωση, το
οποίο καλύπτεται από ειδικό υδατοστεγές κάλυµµα, ικανό να παραλάβει το βάρος των
διερχοµένων οχηµάτων. Τα φρεάτια αυτά και τα καλύµµατά τους είναι σχεδιασµένα και
τοποθετηµένα έτσι ώστε να µην µεταφέρουν φορτίο από την πλάκα του καταστρώµατος
στην υπόγεια δεξαµενή. Φρεάτια ανθρωποθυρίδων δεξαµενών δύνανται να είναι
προκατασκευασµένα πλαστικά ή µεταλλικά ή από οποιοδήποτε υλικό, που δεν είναι
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διαπερατό από τα καύσιµα και εξασφαλίζει ικανοποιητική στεγανότητα. Κάθε φρεάτιο θα
φέρει σαφή σήµανση του προϊόντος της δεξαµενής.
β) Στον πυθµένα της δεξαµενής και συγκεκριµένα κάτω από κάθε άνοιγµα πληρώσεως ή
µετρήσεως της στάθµης, πρέπει να υπάρχει χαλύβδινη πλάκα ή άλλου είδους ειδική
ενίσχυση του τοιχώµατος, που προστατεύει την δεξαµενή από πλήγµατα προερχόµενα
από την επαναλαµβανόµενη εισροή καυσίµου και από την ράβδο µέτρησης.
γ) Τα πώµατα των σωλήνων πληρώσεως και µετρήσεως στάθµης κοχλιούνται ή
προσαρµόζονται αεροστεγώς µε µηχανισµό ταχείας συνδέσεως και πρέπει να είναι
κατασκευασµένα από αλουµίνιο, ορείχαλκο, πλαστικό ή άλλο υλικό που δεν διαβρώνεται
σε περιβάλλον καυσίµων και δεν δηµιουργεί κίνδυνο σπινθηρισµού, σε περίπτωση
κρούσεως αυτού µε κάποιο µεταλλικό στοιχείο.
δ) Πρέπει να υπάρχει ράβδος µέτρησης του περιεχοµένου της δεξαµενής, µε κατάλληλες
υποδιαιρέσεις, κατασκευασµένη από ορείχαλκο ή άλλο υλικό, αναλόγων ιδιοτήτων.
Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί ηλεκτρονικό ή άλλο σύστηµα ελέγχου και
µέτρησης της στάθµης ή της περιεκτικότητας σε καύσιµο της δεξαµενής.
ε) Να είναι εξοπλισµένες µε διάτρητο σωλήνα - οδηγό της ράβδου µέτρησης ("βέργας"),
µήκους πενήντα (50) εκατοστών.
στ) Να είναι εξοπλισµένες µε σωλήνα πλήρωσης της δεξαµενής, ο οποίος φθάνει µέχρι
ύψους δεκαπέντε (15) εκατοστών από τον πυθµένα και η απόληξή του είναι κοµµένη υπό
γωνία 450, ώστε η εκροή του καυσίµου να γίνεται προς την πλέον αποµακρυσµένη
πλευρά του κυλίνδρου της δεξαµενής.
Στον σωλήνα αυτόν, στις εφεξής τοποθετούµενες δεξαµενές, πρέπει να τοποθετείται ειδική
διάταξη αποφυγής υπερχειλίσεως (overfill protection), όταν το στόµιο πλήρωσης δεν
βρίσκεται µέσα στο φρεάτιο της δεξαµενής.
ζ) Να είναι εξοπλισµένες µε σωλήνα αναρρόφησης του καυσίµου, ο οποίος αρχίζει από
απόσταση δέκα (10) περίπου εκατοστών από τον πυθµένα και προσαρµόζεται
κατάλληλα στην ανθρωποθυρίδα. Ο σωλήνας αυτός δεν τοποθετείται προφανώς στην
περίπτωση που χρησιµοποιείται υποβρύχια (εµβαπτιζόµενη), αντλία καυσίµων.
η) Να φέρουν σωλήνα εξαερισµού, όπως ειδικότερα περιγράφεται παρακάτω.
θ) Να φέρουν πινακίδιο στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή της
δεξαµενής, το έτος κατασκευής, οι διαστάσεις και η χωρητικότητά της, προσαρµοσµένο
σε εµφανές σηµείο της ανθρωποθυρίδας.
ι) Να φέρουν Πινακίδιο µε ένδειξη του προϊόντος της δεξαµενής.
Εννοείται ότι σε περίπτωση δεξαµενής µε περισσότερα διαµερίσµατα, κάθε διαµέρισµα
εφοδιάζεται µε ιδιαίτερη ανθρωποθυρίδα και τα αντίστοιχα απαιτούµενα εξαρτήµατα.
4. Η ολοκληρωµένη διάταξη εξαερισµού των δεξαµενών βενζίνης δύναται να
περιλαµβάνει κατά σειρά από την δεξαµενή προς την τελική απόληξη: βαλβίδες
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ανάκτησης ατµών µε πλωτήρα (µία βαλβίδα ανά δεξαµενή ή διαµέρισµα αποθήκευσης
βενζίνης), υπόγειο ή υπέργειο συλλέκτη ατµών από όλες τις δεξαµενές βενζίνης, βαλβίδα
ασφαλείας στην οποία συνδέεται ο σωλήνας συλλογής ατµών του βυτιοφόρου
οχήµατος τροφοδοσίας βενζίνης και βαλβίδα ή διάταξη βαλβίδων εξαερισµού πιέσεως υποπιέσεως, η οποία επιτρέπει την είσοδο ποσότητας αέρα εντός των δεξαµενών σε
περίπτωση δηµιουργίας κενού στις δεξαµενές κατά τη λειτουργία των αντλιών ή την έξοδο
µικρής ποσότητας ατµών, σε περίπτωση αύξησης της πίεσης ατµών στις δεξαµενές. Οι
σωλήνες εξαερισµού οµοειδών προϊόντων µπορεί να συνδέονται µέσω ειδικών διατάξεων
αποκλεισµού της µεταφοράς προϊόντων από δεξαµενή σε δεξαµενή. Η σύνδεση αυτή
µπορεί να γίνεται, υπόγεια ή υπέργεια µέσω επιπλεουσών βαλβίδων (ven float valve) ή
χωρίς την παρέµβαση επιπλεουσών βαλβίδων σε ύψος ανώτερο των βυτιοφόρων.
Η ανωτέρω διάταξη εξαερισµού είναι σύµφωνη µε τα διαλαµβανόµενα στην υπ’ αριθµ.
οικ. 10245/713/97 κοινή υπουργική απόφαση "Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των
εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση
βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερµατικές εγκαταστάσεις στους σταθµούς διανοµής
καυσίµων" (Β΄ 311).
Οι σωληνώσεις εξαέρωσης για τις δεξαµενές πετρελαίου, ή και για τις δεξαµενές βενζίνης
πρατηρίων που δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραπάνω ΚΥΑ, κατασκευάζονται από
σωληνώσεις µεταλλικές (γαλβανισµένες ενισχυµένου τύπου) ή πλαστικές από υλικό που
δεν αλλοιώνεται στα πετρελαιοειδή, διαµέτρου ίσης ή µεγαλύτερης της 11/2” και µέσω
κατακόρυφου σωλήνα, καταλήγουν σε ειδικό εξάρτηµα (καπελάκι), µε ή χωρίς βαλβίδα
ανάλογα του τρόπου κατασκευής, ώστε να διασφαλίζεται αδυναµία ανάµιξης των
προϊόντων. Οι κατακόρυφοι σωλήνες στηρίζονται αδιακρίτως σε εξωτερικό τοίχο κτιρίου ή
σε υποστύλωµα στεγάστρου ή σε άλλη ειδική σταθερή κατασκευή (µεταλλική, από
σκυρόδεµα, ή άλλο υλικό), η οποία αποτρέπει τη δηµιουργία παραµόρφωσης. Η
απαγωγή των ατµών από τα στόµια εξαέρωσης πρέπει να είναι ελεύθερη και να µην
κατευθύνεται σε κλειστούς χώρους µέσω παραθύρων, ανοιγµάτων, ηλεκτρικών και
υδραυλικών φρεατίων κ.λπ.
5. Οι σωληνώσεις τροφοδοσίας των αντλιών µε καύσιµο από τις δεξαµενές
κατασκευάζονται είτε από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες ή από πλαστικούς σωλήνες
ειδικών προδιαγραφών (άκαµπτους ή ηµιεύκαµπτους ή εύκαµπτους), διαµέτρου κατ’
ελάχιστο 11/2. Όλες οι σωληνώσεις και τα εξαρτήµατα διασύνδεσης των µερών που τις
αποτελούν, θα πρέπει να είναι από εγκεκριµένα υλικά.
Σε σωληνογραµµές πιέσεως - κατάθλιψης (περίπτωση συνδυασµού υποβρύχιας αντλίας
µε διανοµέα) πρέπει να χρησιµοποιούνται ειδικοί, εγκεκριµένοι σωλήνες διπλού
τοιχώµατος, ως µέτρο περιορισµού και ελέγχου πιθανής διαρροής. Σε σωληνογραµµές
πιέσεως πρέπει απαραιτήτως να υπάρχουν ειδικές βαλβίδες ασφαλείας (shut off valves)
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κάτω από τους διανοµείς καυσίµου που θα αποτρέπουν την ανεξέλεγκτη εκροή καυσίµου
σε περίπτωση πυρκαγιάς ή αποξήλωσης των διανοµέων λόγω ατυχήµατος.
Σε σωληνογραµµές αναρρόφησης (περίπτωση αναρρόφησης καυσίµου από την
δεξαµενή µε τη βοήθεια αντλίας τοποθετηµένης επί νησίδας), χρησιµοποιούνται σωλήνες,
µονού ή διπλού τοιχώµατος. Φρεάτια ελέγχου διαρροών µπορούν επίσης να
χρησιµοποιηθούν ως επιπλέον µέτρο πρόληψης και κατά µήκος σωληνώσεων µονού ή
διπλού τοιχώµατος.
Η διέλευση όλων των σωληνώσεων µέσω των τοιχωµάτων των φρεατίων γίνεται µε
χρήση ειδικών στεγανοποιητικών παρεµβυσµάτων.
Οι σωληνώσεις, αµέσως µετά την εγκατάστασή τους και πριν τον οριστικό εγκιβωτισµό
τους, πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους στεγανότητας σε πίεση της τάξεως του 150%
της κανονικής πίεσης λειτουργίας.
Οι σωληνογραµµές καυσίµου πρέπει να έχουν κλίση τουλάχιστον 1 % από τις αντλίες ή
τους διανοµείς, προς τις δεξαµενές (ανώτερο σηµείο οι αντλίες ή οι διανοµείς).
Σε χώρους όπου υπάρχουν φορτία από κίνηση οχηµάτων η ελάχιστη απόσταση των
σωληνώσεων από το κατάστρωµα του πρατηρίου είναι εικοσιπέντε (25) εκατοστά
συµπεριλαµβανοµένης και της πλάκας. Ο χώρος γύρω από τις σωληνώσεις γεµίζεται µε
αδρανή υλικά πλήρωσης που συµπυκνώνονται, µε ιδιαίτερη προσοχή εφόσον πρόκειται
για πλαστικούς σωλήνες.
Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται υποβρύχιες αντλίες πιέσεως καυσίµου από τις
δεξαµενές προς τον διανοµέα καυσίµου, πρέπει ο σχεδιασµός της εγκατάστασης και τα
χρησιµοποιούµενα εξαρτήµατα να αποτρέπουν την ανεξέλεγκτη εκροή καυσίµων σε
περίπτωση βλάβης.
6. Αναφορικά µε τα µέτρα και τις διατάξεις που χρησιµοποιούνται για προστασία έναντι
διαρροών καυσίµου και εντοπισµό τους ισχύουν τα ακόλουθα:
Σε όλες τις εγκαταστάσεις πρέπει να εφαρµόζεται τουλάχιστον µία µέθοδος ελέγχου
διαρροών

από

δεξαµενές

και

σωληνώσεις.

Ο

έλεγχος

διαρροών

µπορεί

να

πραγµατοποιηθεί µε τις ακόλουθες µεθόδους και µέσα.
α) Χρήση συστηµάτων ελέγχου στάθµης δεξαµενής.
Τα συστήµατα αυτά ελέγχουν µε απόλυτη ακρίβεια την στάθµη της δεξαµενής και σε
περίπτωση που αυτή µεταβληθεί αδικαιολόγητα δίνουν ηχητική και οπτική ένδειξη
διαρροής. Τέτοια συστήµατα µπορεί να περιλαµβάνουν ηλεκτρονικούς ή άλλους
αισθητήρες, όπως αισθητήρες υπερήχων.
β) Έλεγχος διακένου δεξαµενών διπλού τοιχώµατος.
Ο έλεγχος διακένου δεξαµενών διπλού τοιχώµατος για πιθανές διαρροές µπορεί να
γίνεται µε την χρήση διαφόρων µεθόδων και µέσων, όπως χρήση αισθητήρων που
ανιχνεύουν ύπαρξη υδρογονανθράκων ή νερού, έλεγχος µιας προκαθορισµένης πίεσης
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στο διάκενο, οπτικός ή άλλος έλεγχος στάθµης υγρού σκοπίµως εγκλωβισµένου εντός
του διακένου της δεξαµενής. Σε κάθε περίπτωση που µεταβάλλεται η παράµετρος που
ελέγχεται (όπως πτώση της πίεσης στο διάκενο), αυτό αποτελεί ένδειξη ύπαρξης
διαρροής.
γ)Έλεγχος µέσω φρεατίων ελέγχου διαρροών.
Στις νέες εγκαταστάσεις πρατηρίων διανοµής καυσίµων απαιτείται η ύπαρξη φρεατίων
ελέγχου διαρροών (monitoring wells). Μέσω των φρεατίων ελέγχου διαρροών πρέπει να
µπορεί να ανιχνευθεί ή και να ανακτηθεί ποσότητα πετρελαιοειδών από το έδαφος, που
µπορεί να οφείλεται σε διαρροή δεξαµενών ή σωληνώσεων. Τα φρεάτια αυτά πρέπει να
είναι διαµέτρου τουλάχιστον εκατό (100) χιλιοστών και να ανθίστανται στη διάβρωση από
νερό ή πετρελαιοειδή. Εντός των φρεατίων µπορούν να τοποθετηθούν αισθητήρες που
θα ελέγχουν συνεχώς την ύπαρξη καυσίµου ή την ύπαρξη ατµών υδρογονανθράκων ή
την

ύπαρξη

υδρογονανθράκων

σε

υπόγεια

ύδατα.

Σε

περίπτωση

που

δεν

χρησιµοποιούνται αισθητήρες συνεχούς παρακολούθησης των φρεατίων πρέπει να
γίνεται έλεγχος των φρεατίων µε χειροκίνητα µέσα, τουλάχιστον µία φορά µηνιαίως. Ο
πυθµένας του φρεατίου ελέγχου πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 300 mm πιο χαµηλά
από το κατώτερο σηµείο της δεξαµενής ή των σωληνώσεων και να περιβάλλεται από
λεπτόκοκκο χαλίκι σε ακτίνα τουλάχιστον 300 mm. Το τοίχωµα του φρέατος πρέπει να είναι
τέτοιας κατασκευής ώστε να επιτρέπει την διέλευση υγρών, όχι όµως και στερεών
(συνήθως είναι ένας διάτρητος ειδικός πλαστικός σωλήνας, ο οποίος επί πλέον
περιβάλλεται από ειδικό ύφασµα - φίλτρο). Σε εγκαταστάσεις όπου δεν χρησιµοποιούνται
δεξαµενές διπλού τοιχώµατος µε κάποιο σύστηµα ανίχνευσης διαρροής στο διάκενο
µεταξύ των δύο τοιχωµάτων, πρέπει να τοποθετηθούν φρεάτια ελέγχου διαρροών (µε
ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο εντοπισµού υδρογονανθράκων), ως εξής:
Πλήθος δεξαµενών

Απαιτούµενα Φρεάτια

1

2

2-6

4

Άνω των 6

6

*******************
Σε εγκαταστάσεις µε δεξαµενές διπλού τοιχώµατος µε κάποιο σύστηµα ανίχνευσης
διαρροής στο διάκενο µεταξύ των δύο τοιχωµάτων, ένα φρεάτιο ελέγχου σε κατάλληλη
θέση αρκεί. Φρεάτια ελέγχου διαρροών πρέπει να χρησιµοποιούνται και κατά µήκος των
σωληνογραµµών

µεταφοράς

καυσίµων.

Όλα

τα

φρεάτια

ελέγχου

πρέπει

να

σφραγίζονται από ειδικά απολύτως στεγανά καλύµµατα, επί του καταστρώµατος του
πρατηρίου.
δ) Ως µέσο ελέγχου διαρροών επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη
τεχνολογία (όπως ειδικά καλώδια - αισθητήρες κατά µήκος των σωληνώσεων) που θα
µπορεί να εντοπίζει διαρροές της τάξεως των 0,75 λίτρων την ώρα κατ΄ ελάχιστο µε
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ποσοστό επιτυχούς ανίχνευσης τουλάχιστον 95% και µε πιθανότητα λάθους συναγερµού
5% το µέγιστο εφόσον ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής ένωσης ή
άλλες αντίστοιχες.
ε)Τα φρεάτια επάνω στα οποία εδράζονται οι αντλίες νησίδας ή οι διανοµείς πρέπει να
είναι µεταλλικά ή πλαστικά, απολύτως στεγανά και να παρέχεται η δυνατότητα οπτικού
ελέγχου πιθανής διαρροής.
στ) Σε σωληνογραµµές πιέσεως που χρησιµοποιούνται σωλήνες διπλού τοιχώµατος
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα οπτικού ελέγχου της ύπαρξης ή όχι διαρροής στη
σωληνογραµµή από τα στεγανά φρεάτια από τα οποία αρχίζει ή στα οποία καταλήγει
αυτή.
7.Για να διασφαλιστεί η επάρκεια της αντιδιαβρωτικής ή καθοδικής προστασίας των
δεξαµενών απαιτείται έλεγχος µε δοκιµές στεγανότητας 10 χρόνια µετά την πρώτη
εγκατάστασή τους και στη συνέχεια κάθε 5 χρόνια µε ευθύνη των πρατηριούχων. Οι
δοκιµές αυτές γίνονται µε ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές υψηλής ακριβείας που µπορεί να
βασίζονται σε έλεγχο της στάθµης, έλεγχο µε βάση ακουστικές µεθόδους, έλεγχο τύπου
sonar ή άλλες αναγνωρισµένες µεθόδους. Οι δεξαµενές που έχουν αντιδιαβρωτική
προστασία (πλαστικές, σιδηρές µε εξωτερικό πολυεστερικό µανδύα, σιδηρές µε καθοδική
προστασία,

όλες

οι

διπλού

τοιχώµατος)

πρέπει

να

υποβάλλονται

σε

δοκιµές

στεγανότητας 10 χρόνια µετά την πρώτη εγκατάστασή τους και εν συνεχεία κάθε 5
χρόνια, εκτός εάν τοποθετηθεί κάποιο σύστηµα ελέγχου διαρροών.
Απαιτείται αρχικός

έλεγχος

διαρροών

δεξαµενών 15 χρόνια µετά την

πρώτη

εγκατάσταση και περιοδικός έλεγχος διαρροών δεξαµενών κάθε 8 χρόνια, σε
εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν ένα ή περισσότερα συστήµατα ελέγχου διαρροών.
8. Όλα τα µεταλλικά µέρη των δεξαµενών αλλά και το πλαίσιο του φρεατίου
γεφυρώνονται κατάλληλα µεταξύ τους, µε γυµνό πολύκλωνο χάλκινο αγωγό γειώσεως,
µέσω καταλλήλων ακροδεκτών ("κος") και γειώνονται είτε µε την βοήθεια γαλβανισµένων
σιδηροσωλήνων ή ειδικών συµπαγών ράβδων γείωσης (οι οποίες είναι επισκέψιµες µέσω
ειδικού φρεατίου) ή µε άλλες κατάλληλες διατάξεις, ώστε να επιτυγχάνεται αντίσταση
γείωσης µικρότερη των 7 Ω. Η γείωση των δεξαµενών είναι ανεξάρτητη από την γείωση
της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως του κτιρίου και αποσκοπεί στην διοχέτευση στο έδαφος
των

στατικών

φορτίων,

που

δηµιουργούνται

κατά

την

διακίνηση

(πλήρωση,

αναρρόφηση) του καυσίµου.
9. Τοποθέτηση δεξαµενών.
Όλες οι δεξαµενές, προ της εγκαταστάσεως εντός του εδάφους, πρέπει να δοκιµάζονται
και να επιθεωρούνται όπως προβλέπεται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες εκάστοτε τεχνικές
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προδιαγραφές (πλήρωση µε νερό, εφαρµογή πεπιεσµένου αέρα και εξωτερικός έλεγχος
µε σαπουνόνερο) µε ευθύνη των εκµεταλλευτών των πρατηρίων, προκειµένου να
διαπιστώνεται η στεγανότητά τους. Ειδικά οι πλαστικές δεξαµενές µονού τοιχώµατος,
πρέπει επιπλέον να δοκιµάζονται για την στεγανότητά τους και αφού έχουν τοποθετηθεί
και περιβληθεί µε αδρανή υλικά πλήρωσης.
Όλες οι δεξαµενές πρατηρίου τοποθετούνται υπογείως στο έδαφος και σε βάθος τέτοιο
ώστε το ανώτερο σηµείο του καλύµµατος της ανθρωποθυρίδας τους, να βρίσκεται
τουλάχιστον εβδοµήντα (70) εκατοστά από την επιφάνεια του καταστρώµατος.
Ανάλογα του εάν οι δεξαµενές είναι µονού ή διπλού τοιχώµατος και προκειµένου σε κάθε
περίπτωση να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα διαρροής καυσίµων στο υπέδαφος, ισχύουν
τα ακόλουθα:
α) Οι µεταλλικές δεξαµενές µονού τοιχώµατος τοποθετούνται εντός ετέρου περιβλήµατος
ανάσχεσης διαρροών, το οποίο δύναται να είναι κατασκευασµένο από σκυρόδεµα (µε
στεγανοποιητική επάλειψη) ή άλλο υλικό µη διαπερατό από πετρελαιοειδή (όπως ειδικές
συνθετικές µεµβράνες επί τόπου εφαρµοζόµενες από ειδικευµένους τεχνίτες). Ο πυθµένας
του εκ σκυροδέµατος περιβλήµατος, ή η εκσκαφή επάνω στην οποία θα τοποθετηθεί η
µη διαπερατή µεµβράνη θα πρέπει να έχει κλίση τουλάχιστον 1% προς το ή τα φρεάτια
ελέγχου διαρροών.
αα) Εφόσον το περίβληµα ανάσχεσης πρόκειται να κατασκευαστεί από σκυρόδεµα
πρέπει η κατασκευή των τοιχείων και του πυθµένα να γίνει σε µία φάση, µε τη χρήση
ενιαίου ξυλοτύπου. Το πάχος των πλευρικών τοιχωµάτων πρέπει να είναι δεκαπέντε (15)
εκατοστά και του πυθµένα είκοσι (20) εκατοστά. Ο οπλισµός υπολογίζεται βάσει των
συνθηκών (ωθήσεις γαιών ή νερού) και οπωσδήποτε είναι µεγαλύτερος ή ίσος προς τον
ελάχιστο οπλισµό τοιχωµάτων, όπως καθορίζεται από τον κανονισµό οπλισµένου
σκυροδέµατος. Ο ελάχιστος οπλισµός του πυθµένα εξαρτάται από τη φύση του εδάφους
και την ύπαρξη ή όχι άνωσης (υδροφόρου ορίζοντα) και είναι πλέγµα διαστάσεων
#12/15. Ο χώρος µεταξύ των τοιχείων και της δεξαµενής, πλάτους τουλάχιστον δέκα (10)
εκατοστών, γεµίζεται µε ξηρή άµµο µέχρι την βάση της ανθρωποθυρίδας. Σε περίπτωση
τοποθέτησης περισσοτέρων της µιας δεξαµενών εντός του ιδίου κιβωτίου από
σκυρόδεµα, τηρείται απόσταση µεταξύ αυτών τουλάχιστον σαράντα (40) εκατοστών του
µέτρου . Πάνω από το σηµείο αυτό κατασκευάζεται σφραγιστική πλάκα από οπλισµένο
σκυρόδεµα, ο δε χώρος πάνω από την πλάκα αυτή γεµίζεται µε χώµα ή άλλα
κοσκινισµένα υλικά εκσκαφής τα οποία συµπιέζονται και στη συνέχεια καλύπτονται από
πλάκα σκυροδέµατος, υπολογισµένη για συγκεντρωµένο φορτίο δεκαπέντε (15) τόνων,
τουλάχιστον, εφόσον διέρχονται οχήµατα από επάνω της, µέχρι την τελική επιφάνεια.
ββ) Εφόσον ως περίβληµα ανάσχεσης χρησιµοποιηθεί αδιαπέραστη συνθετική
µεµβράνη και τοποθετηθούν οι δεξαµενές εντός της εκσκαφής χωρίς την ύπαρξη
περιβλήµατος από οπλισµένο σκυρόδεµα, ισχύουν τα ακόλουθα:
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1. Η θέση εκσκαφής δεν θα πρέπει να επηρεάζει ή να επηρεάζεται από τα θεµέλια
υπαρχόντων κτισµάτων.
2. Οι δεξαµενές θα πρέπει να περιβάλλονται από συµπιεσµένα υλικά πλήρωσης σε
απόσταση τριανταπέντε (35) εκατοστών κατ’ ελάχιστο.
3. Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ της δεξαµενής και των παρειών της εκσκαφής, αλλά και
µεταξύ δεξαµενών, πρέπει να είναι τουλάχιστον εβδοµήντα (70) εκατοστά.
4. Η απόσταση του ανώτερου σηµείου δεξαµενής, από πλάκα καταστρώµατος διαφέρει
ανάλογα µε το εάν η πλάκα δέχεται φορτίο από διέλευση οχηµάτων, εάν είναι οπλισµένη ή
όχι και εάν ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ή προβλέπεται ότι µπορεί να ανέλθει έως το
ύψος της δεξαµενής.
γγ) Οι εξωτερικές πλευρές των τοιχείων (ή άλλου περιβλήµατος ανάσχεσης διαρροών)
πρέπει να απέχουν από υπόγεια δίκτυα, νερού, ηλεκτρικών καλωδίων, αποχετεύσεως,
απόσταση τουλάχιστον είκοσι (20) εκατοστών και από δίκτυα αερίου καυσίµου πενήντα
(50) εκατοστών τουλάχιστον.
β. Οι πλαστικές δεξαµενές µονού και διπλού τοιχώµατος καθώς και οι µεταλλικές
δεξαµενές διπλού τοιχώµατος, µπορούν να τοποθετηθούν υπόγεια, χωρίς να είναι
αναγκαία η τοποθέτησή τους εντός ετέρου περιβλήµατος ανάσχεσης διαρροών. Για την
τοποθέτηση αυτών, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση ββ, εδάφια 14.
10. Απαγορεύεται η εγκατάσταση υπόγειων δεξαµενών µέσα στο κτίριο του πρατηρίου. Η
εγκατάσταση αυτή επιτρέπεται µόνο σε ακάλυπτο χώρο σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 5
του ΓΟΚ όπως ισχύει (ν. 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 2831/2000) και στις
θέσεις που εγκρίνονται από την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Οι
δεξαµενές µπορούν να τοποθετούνται µέσα σε ισόγειο στεγασµένο ιδιωτικό χώρο,
ανοιχτό κατά τις δυο τουλάχιστον πλευρές και σε βάθος µέχρι πέντε (5) µέτρα µετρούµενο
µεταξύ του κέντρου της ανθρωποθυρίδας και της πλησιέστερης προς αυτήν προβολής
των ακραίων σηµείων της περιµέτρου της οροφής επικάλυψής του.
11. Η µέγιστη επιτρεπόµενη χωρητικότητα κάθε υπόγειας δεξαµενής ορίζεται σε 50 κ.µ.
χωρίς να συµπεριλαµβάνεται το αναγκαίο κενό από 5%. Η συνολική µέγιστη επιτρεπόµενη
χωρητικότητα των υπογείων δεξαµενών για κάθε εγκατάσταση, καθορίζεται σε 300 κ.µ. για
βενζίνες (γενικώς) και για πετρέλαιο (κινήσεως, θερµάνσεως ή και φωτιστικό).
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Άρθρο 11
Υπέργειοι δεξαµεναί πετρελαίου
Σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως και εντός οικισµών, καθώς και σε ζώνη µέχρι 500 µ.
από τα όρια των οικισµών, απαγορεύεται η εγκατάσταση και χρήση υπέργειων
δεξαµενών πετρελαίου θέρµανσης ή φωτιστικού σε πρατήρια υγρών καυσίµων. Κατ’
εξαίρεση, σε οικισµούς κάτω των 2000 κατοίκων επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση
υπέργειων δεξαµενών συνολικής µέγιστης επιτρεπόµενης χωρητικότητας 20 κ.µ. (µε τους
παρακάτω όρους):
α) Η θέσις της δεξαµενής ορίζεται εις ακάλυπτον χώρον και εις ικανήν

απόστασιν

από υφισταµένης προ της εγκαταστάσεως οδικής αρτηρίας, πάντως δε έσωθεν της
οικοδοµικής γραµµής κατά τρία (3) µέτρα τουλάχιστον.
β) Η δεξαµενή είναι µεταλλική, κυκλικής ή ελλειπτικής διατοµής, πάχους

τοιχωµάτων

ως εν παραγρ. 1 περ. α' υπό περίπτ. γγ' του προηγουµένου άρθρου ορίζεται και
τοποθετείται επί βάθρου αναλόγου αντοχής, κατασκευαζοµένου εκ σκυροδέµατος ή
εκ µεταλλικών στοιχείων (σιδηροκατασκευή).
γ) Η τοποθέτησις αύτη συντελείται µε τον διαµήκη άξονα υπό κλίσιν προς τον κρουνόν
απαγωγής των στερεών καταλοίπων τουλάχιστον τριών επί τοις εκατόν (3 %) ως προς το
οριζόντιον επίπεδον.
δ) Η δεξαµενή φέρει :
αα) Κρουνόν εκροής του πετρελαίου εις τον έναντι εν σχέσει προς τον

κρουνόν

εκκενώσεως πυθµένα της δεξαµενής. Το κέντρον της αντιστοίχου οπής υπέρκειται του
κατωτάτου σηµείου του αντιστοίχου

πυθµένος τουλάχιστον κατά ενενήκοντα (90)

χιλιοστόµετρα.
ββ) Σωλήνα πληρώσεως.
γγ) Σωλήνα εξαερισµού µε το ως άνω άκρον καµπυλούµενον προς τα κάτω και φέρον
επιστόµιον εκ µεταλλικού πλέγµατος, εξ ανοξειδώτου µετάλλου των τεσσαράκοντα (40)
MESH ανά τετραγωνικήν ίντσαν.
δδ) ∆είκτην ελέγχου στάθµης.
εε) Οπήν µεθ' οδηγού σωλήνος δια την καταµέτρησιν του περιεχοµένου.
στστ)

Η

δεξαµενή

προστατεύεται

δια

διατάξεως

γειώσεως

γειώσεως ούσης µικροτέρας των επτά (7) OHM συνολικώς),του

(της

αντιστάσεως

µεταλλικού

αυτής

κελύφους εις ην γεφυρούνται άπαντα τα µη συγκεκολληµένα µέρη αυτής ως και της
εν γένει σιδηράς κατασκευής της, κατά τους ισχύοντας εκάστοτε περί γειώσεων
κανονισµούς.
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ζζ) Η προσαρµογή των διαφόρων εξαρτηµάτων (σωληνώσεων, κρουνών κ.λπ.) επί
της δεξαµενής είναι επιµεληµένη, εξασφαλιζοµένης απολύτως της στεγανότητος εις τα
σηµεία προσαρµογής.
ηη) Τα χρησιµοποιούµενα δια την εγκατάστασιν της δεξαµενής εξαρτήµατα ανθίστανται
εις την εξ οξειδώσεως προσβολήν.
ε) Αι σωληνώσεις µεταγγίσεως του καυσίµου από της υπεργείου δεξαµενής εις την
ή τας υπογείους τοιαύτας διέρχονται υπογείως, απαγορευοµένης της χρήσεως
σωληνώσεως υπέρ το έδαφος.
στ) Η µέγιστη επιτρεπόµενη χωρητικότητα κάθε υπέργειας δεξαµενής ορίζεται σε δέκα (10)
κυβικά µέτρα, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται το αναγκαίο κενό από πέντε τοις εκατό (5%). Η
συνολική για κάθε εγκατάσταση µέγιστη επιτρεπόµενη χωρητικότητα των υπέργειων
δεξαµενών καθορίζεται σε είκοσι (20) κυβικά µέτρα.
ζ) Επιτρέπεται η απευθείας, από την υπέργεια ή υπόγεια δεξαµενή, τροφοδοσία αντλίας
παροχής πετρελαίου ή και η τροφοδοσία αντλητικού συγκροτήµατος, για µετάγγιση
πετρελαίου σε βυτιοφόρα οχήµατα καθώς και η χρήση φορητού ή σταθερού αντλητικού
συγκροτήµατος, ακόµη και υπό µορφή µικρής κλίµακας γεµιστηρίου, για τη µετάγγιση
του πετρελαίου σε βυτιοφόρα οχήµατα, σύµφωνα µε την σχετική µελέτη Μηχανολόγου
Μηχανικού.
Άρθρο 12
Αντλίες και διανοµείς καυσίµων
1. Η παροχή καυσίµων δύναται να πραγµατοποιηθεί µέσω:
α) Αντλίας αναρρόφησης, η οποία αποτελείται από µεταλλικό κέλυφος εντός του
οποίου περιέχονται αντλητικό συγκρότηµα αναρρόφησης καυσίµου, αεροδιαχωριστής,
ογκοµετρητής

ακριβείας,

µηχανικός

ή

ηλεκτρονικός

παρεχόµενης

ποσότητας,

ελαστικός

σωλήνας

και

µηχανισµός

ακροσωλήνιο.

καταγραφής
Το

αντλητικό

συγκρότηµα αναρρόφησης καυσίµου αποτελείται από µία αντλία θετικού εκτοπίσµατος,
η οποία κινείται από στεγανό αντιεκρηκτικό κινητήρα. Το αντλητικό συγκρότηµα
αναρρόφησης πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει φίλτρο, σύστηµα αεροδιαχωρισµού
προϊόντος και βαλβίδα by pass, ή
β) ∆ιανοµέα καυσίµου, δηλαδή συστήµατος µέτρησης και διανοµής καυσίµου χωρίς την
ύπαρξη, εντός του κελύφους του, αντλητικού συγκροτήµατος και αεροδιαχωριστή. Ο
διανοµέας τροφοδοτείται µε καύσιµο από υποβρύχιες, (εµβαπτιζόµενες), αντλίες οι οποίες
εγκαθίστανται εντός των δεξαµενών. Ο διανοµέας καυσίµου αποτελείται από µεταλλικό
κέλυφος

εντός

του

οποίου

περιέχονται

ογκοµετρητής

ακριβείας,

µηχανικός

ή

ηλεκτρονικός µηχανισµός καταγραφής παρεχόµενης ποσότητας, ελαστικός σωλήνας και
ακροσωλήνιο. Ως υποβρύχια αντλία καυσίµου νοείται η ηλεκτρική αντλία που εµβαπτίζεται
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µέσα στο καύσιµο της δεξαµενής και παρέχει καύσιµο υπό πίεση στους διανοµείς
καυσίµου. Η υποβρύχια αντλία αποτελείται από τρία κύρια µέρη:
- την εξωτερική µονάδα, που περιέχει το στεγανό ακροκιβώτιο ηλεκτρολογικών
συνδέσεων, τη βαλβίδα αντεπιστροφής, και την ανακουφιστική βαλβίδα . Σε κατάλληλο
σηµείο της εξωτερικής µονάδας υπάρχει σπείρωµα, ώστε να µπορεί να προσαρµόζεται
σταθερά επί της ανθρωποθυρίδας της δεξαµενής. Επίσης, πρέπει να φέρει πινακίδια
όπου θα αναγράφονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα καθώς και το
εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος και ο αριθµός σειράς αυτής.
- την εµβαπτιζόµενη σωλήνωση, η οποία αποτελείται από δύο οµόκεντρους σωλήνες.
Εντός του εσωτερικού σωλήνα οδηγού διέρχονται οι καλωδιώσεις, προς το υποβρύχιο
αντλητικό συγκρότηµα και από τον εξωτερικό σωλήνα - δακτύλιο διέρχεται το καύσιµο
από το αντλητικό συγκρότηµα προς την εξωτερική µονάδα και ακολούθως προς τον επί
της νησίδας των αντλιών τοποθετηµένο διανοµέα
- το αντλητικό συγκρότηµα, που περιλαµβάνει τον ηλεκτροκινητήρα, την αντλία και το
φίλτρο στο σηµείο αναρρόφησης.
Ο ηλεκτροκινητήρας και όλα τα ηλεκτρικά µέρη, πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις
αναγνωρισµένες

ελληνικές

και

διεθνείς

προδιαγραφές

στεγανότητας

και

αντιεκρηκτικότητας που αφορούν περιβάλλον καυσίµων.
Οι υποβρύχιες αντλίες πρέπει να διαθέτουν, επίσης, σύστηµα που θα ελέγχει τις πιθανές
διαρροές καυσίµου κατά τη διάρκεια της παράδοσης και θα ενεργοποιείται σταµατώντας
τη ροή όταν προκληθεί κάποια διαρροή.
2. Η παροχή και καταγραφή της παρεχόµενης ποσότητας από αντλίες αναρροφήσεως
και διανοµείς πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε µονάδες µετρήσεως, η δε
ακρίβεια της παρεχόµενης ποσότητας υπόκειται σε έλεγχο από τις αρµόδιες υπηρεσίες
του κράτους. Η ακρίβεια της παρεχόµενης ποσότητας πρέπει να διασφαλίζεται µε την
σφράγιση, µε µη παραβιαζόµενη σφραγίδα µίας χρήσεως, του σηµείου ρυθµίσεως του
ογκοµετρητή. Η καταγραφόµενη, στον ηλεκτρονικό ή µηχανικό καταγραφικό µηχανισµό,
ένδειξη πρέπει να ανταποκρίνεται στην µετρούµενη από τον ογκοµετρητή παρεχόµενη
ποσότητα. Το σφάλµα µετρήσεως πρέπει να βρίσκεται µεταξύ των επιτρεποµένων ορίων,
όπως αυτά καθορίζονται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Οι αντλίες αναρροφήσεως και οι διανοµείς εφεξής πρέπει να διαθέτουν ίδιο φωτισµό
προς παρακολούθηση των ενδείξεων του καταγραφικού µηχανισµού και κατάλληλο
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µηχανισµό που δεν θα επιτρέπει την παροχή εάν δεν µηδενιστεί, αυτόµατα ή χειροκίνητα, η
ένδειξη προηγούµενης παροχής.
Το ακροσωλήνιο (επιστόµιο) παροχής καυσίµου πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
διακόπτει αυτόµατα την παροχή καυσίµου εάν υπερπληρωθεί η δεξαµενή του οχήµατος.
Οι αντλίες αναρροφήσεως και οι διανοµείς εφεξής δύνανται να είναι εφοδιασµένοι µε
δείκτη ροής σε εµφανές σηµείο, ο οποίος να είναι πλήρης καυσίµου πριν και µετά την
παροχή.
Στο σηµείο σύνδεσης του ελαστικού σωλήνα παροχής µε την αντλία αναρρόφησης ή
τον διανοµέα πρέπει να παρεµβάλλεται ειδική βαλβίδα η οποία, σε περίπτωση θραύσης
της από ισχυρή έλξη, στεγανοποιεί τα δύο µέρη ώστε να µην υπάρχει περίπτωση
ανεξέλεγκτης εκροής καυσίµου.
Στο σηµείο σύνδεσης του διανοµέα, µε την υπό πίεση σωληνογραµµή παροχής
καυσίµου σε αυτόν, πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει ειδική βαλβίδα ασφαλείας (shut off
valve), που θα αποτρέπει την ανεξέλεγκτη εκροή καυσίµου σε περίπτωση πυρκαγιάς ή
αποξήλωσης του διανοµέα λόγω ατυχήµατος (π.χ. πρόσκρουση οχήµατος).
Οι αντλίες αναρροφήσεως και οι διανοµείς εφεξής πρέπει να εγκαθίστανται επάνω από
στεγανό φρεάτιο (περίβληµα ανάσχεσης διαρροών) που µπορεί να κατακρατεί
ποσότητες καυσίµου που πιθανώς θα διαρρεύσουν από το εσωτερικό της αντλίας, ή του
διανοµέα ή από τα σηµεία σύνδεσης αυτών µε τις αντίστοιχες σωληνώσεις.
Στο στεγανό φρεάτιο καταλήγουν οι σωληνώσεις, οι προερχόµενες από τις δεξαµενές,
µέσω στυπιοθλιπτών.
Η ακραία σύνδεση των σωληνώσεων τροφοδοσίας µε τις αντλίες αναρροφήσεως ή τους
διανοµείς, εντός του ανωτέρω φρεατίου, γίνεται µε τη βοήθεια εύκαµπτων σωλήνων
σύνδεσης.
Όλοι οι διανοµείς και οι αντλίες αναρρόφησης εφεξής πρέπει να έχουν την δυνατότητα
να ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις "περί ανάκτησης ατµών υδρογονανθράκων φάση
ΙΙ (vapor recovery stage II)".
Όλα τα ηλεκτρικά µέρη και οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις πρέπει να πληρούν τους
ισχύοντες ελληνικούς κανονισµούς, ώστε να αποτρέπεται πιθανότητα επαφής ατµών
καυσίµου µε ηλεκτρικό ρεύµα.
Πρέπει να υπάρχει σύστηµα φυσικού αερισµού .Υποχρεωτικά η αντλία αναρροφήσεως
ή ο διανοµέας φέρει πινακίδιο όπου αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος,
και ο αριθµός σειράς αυτού.
Η έγκριση του τύπου των αντλιών αναρροφήσεως και των διανοµέων παρέχεται από το
Υπουργείο Ανάπτυξης σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
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3.Επιτρέπεται η χρήση αντλιών ή διανοµέων καυσίµων µε πολλαπλά ακροσωλήνια,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχουν ήδη αναφερθεί στις ανωτέρω
παραγράφους.
4.Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου των αντλιών
αναρροφήσεως και των διανοµέων εξ αποστάσεως ανεξαρτήτως εάν αυτά τα
συστήµατα είναι ενσωµατωµένα στο κέλυφος της αντλίας ή του διανοµέα ή εάν
βρίσκονται σε κάποιον άλλο χώρο του πρατηρίου. Επιτρέπεται επίσης η χρήση
ηλεκτρονικών συστηµάτων ελέγχου της τροφοδοσίας ιδιωτικών στόλων οχηµάτων.
Άρθρο 13
Βιοµηχανικά ζυγιστικά
Επιτρέπεται η εντός τη κυρίας εκτάσεως του πρατηρίου εγκατάσταση βιοµηχανικού
ζυγιστικού (γεφυροπλάστιγγας) ηλεκτρονικού τύπου µε την προϋπόθεση ότι δεν
παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία του πρατηρίου και η οµαλή ροή της κυκλοφορίας
των οχηµάτων και ύστερα από την έκδοση σχετικής οικοδοµικής άδειας σύµφωνα µε τις
γενικές και ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις.
Άρθρο 14
Μέτρα και Μέσα Πυροπροστασίας
1. Τα προληπτικά µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την αποτροπή του κινδύνου
πυρκαγιάς κατά την λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίµων είναι τα εξής:
α) Σε εµφανείς θέσεις του πρατηρίου να τοποθετούνται πινακίδες µε την φράση
"ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ" καθώς και τον αριθµό
τηλεφώνου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
β) Να υπάρχουν αναρτηµένες οδηγίες για τους οδηγούς βυτιοφόρων αυτοκινήτων
σχετικά µε τις απαραίτητες ενέργειες, για την ασφαλή µετάγγιση υγρού καυσίµου από το
βυτιοφόρο στη δεξαµενή αποθήκευσης.
γ) Η πλήρωση των δεξαµενών καυσίµων γίνεται παρουσία του εκµεταλλευτή του
πρατηρίου ή εντεταλµένου υπαλλήλου, µε ευθύνη αυτού και του µεταφορέα, οι οποίοι
είναι υποχρεωµένοι να έχουν σε ετοιµότητα τους πυροσβεστήρες του βυτιοφόρου και του
πρατηρίου κοντά στο φρεάτιο που γίνεται η πλήρωση της δεξαµενής µε καύσιµα. Καθ’
όλο το χρονικό διάστηµα πλήρωσης των δεξαµενών του πρατηρίου πρέπει να
τοποθετείται στην είσοδο αυτού εµπόδιο που θα φέρει πινακίδα διαστάσεων 1,00x0,50 µ.
στην οποία θα υπάρχει η επιγραφή "ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΕΧΡΙ ΠΕΡΑΤΟΣ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ".
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δ) Απαγορεύεται η ύπαρξη οχετών αποχέτευσης, φρεατίων, ανοιγµάτων ή αεραγωγών
που οδηγούν σε υπόγειους χώρους της εγκατάστασης του πρατηρίου σε απόσταση
µικρότερη των πέντε (5) µέτρων από την πλησιέστερη αντλία καυσίµων από τα φρεάτια
δεξαµενών και το στόµιο εξαέρωσης.
ε) Απαγορεύεται να αποθηκεύονται στους χώρους του πρατηρίου οποιασδήποτε
µορφής εύφλεκτα υλικά, δοχεία µε καύσιµα, ή κενά δοχεία καυσίµων, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
στ) Απαγορεύεται η χρήση θερµαστρών πετρελαίου, ή ηλεκτρικής πυράκτωσης, ή
υγραερίου ή φλόγας γενικά για την θέρµανση του διαµερίσµατος του πρατηρίου.
ζ) Εύφλεκτα σκουπίδια τοποθετούνται σε σκεπασµένα µεταλλικά δοχεία τα οποία να
αδειάζονται τακτικά, τα δε δάπεδα διατηρούνται καθαρά και ελεύθερα από λάδια και
γράσα.
η) Ο εκµεταλλευτής του πρατηρίου ή εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος πρέπει να κάνει
ηµερήσια επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του πρατηρίου και είναι υπεύθυνος για την
επισκευή κάθε επικίνδυνης εγκατάστασης καθώς και την άµεση αποµάκρυνση τυχόν
συσσωρευµένων εύφλεκτων υλικών.
θ) Τα ηλεκτρικά µηχανήµατα, κυκλώµατα, φωτιστικά, διακόπτες, µηχανές, άξονες και
αντλίες που βρίσκονται στους χώρους του πρατηρίου όπου είναι δυνατόν να
συσσωρευτούν εύφλεκτοι ατµοί, πρέπει να είναι σχεδιασµένα και τοποθετηµένα κατά
τέτοιο τρόπο που να µην δηµιουργούν κίνδυνο πυρκαγιάς.
ι) Απαγορεύεται η πλήρωση µε καύσιµο του ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων ή άλλων
µηχανηµάτων όταν η µηχανή τους βρίσκεται σε λειτουργία.
ια) Όλο το προσωπικό του πρατηρίου πρέπει να γνωρίζει καλά την χρήση των
πυροσβεστικών µέσων.
ιβ) Τα µέσα πυρόσβεσης πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και οι
πυροσβεστήρες να ελέγχονται και συντηρούνται σύµφωνα µε τα Εθνικά Πρότυπα.
ιγ) ∆εν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου στο χώρο εφοδιασµού του πρατηρίου σε
ακτίνα 5 τουλάχιστον µέτρων πέριξ των νησίδων των αντλιών και των δεξαµενών.
ιδ) Οι υπόγειοι χώροι εφόσον ευρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των δέκα (10) µέτρων
από αντλίες, φρεάτια δεξαµενών και στόµια εξαέρωσης, πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε
διατάξεις συστηµάτων ανίχνευσης αερίων υδρογονανθράκων µετά από σχετική έγκριση
της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2.Τα κατασταλτικά µέσα που πρέπει να λαµβάνονται σε πρατήρια υγρών καυσίµων είναι
τα παρακάτω:
α) Ανά τρεις (3) αντλίες καυσίµων (ή διανοµείς) πρέπει να υπάρχει ένας (1)
πυροσβεστήρας Ξηράς σκόνης, καθαρού βάρους 12 χιλιόγραµµων (ή 2 πυροσβεστήρες
ξηράς σκόνης των 6 χιλιόγραµµων έκαστος) ή άλλου εγκεκριµένου κατασβεστικού
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υλικού, ανάλογης κατασβεστικής ικανότητας και σε καµία περίπτωση ο αριθµός
πυροσβεστήρων δεν θα είναι µικρότερος από δύο (2) για κάθε πρατήριο.
β) Σε κάθε πρατήριο υγρών καυσίµων επιβάλλεται η ύπαρξη ενός (1) τροχήλατου
πυροσβεστήρα Ξηράς σκόνης καθαρού βάρους 25 χιλιόγραµµων. Ειδικά σε πρατήρια
των οποίων οι αντλίες βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των δέκα πέντε (15) µέτρων
από κτίρια ο παραπάνω πυροσβεστήρας επιβάλλεται να είναι καθαρού βάρους των 50
χιλιόγραµµων (ή 2 πυροσβεστήρες των 25 χιλιόγραµµων).
γ) Για τους λοιπούς χώρους του πρατηρίου (κατάστηµα πώλησης, µηχανοστάσιο,
πλυντήριο - λιπαντήριο κλπ) λαµβάνονται επιπλέον τα µέτρα πυροπροστασίας που
προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τις εγκαταστάσεις αυτές.
3. Για τα πρατήρια υγρών καυσίµων επιβάλλεται η σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας
από ∆ιπλωµατούχους ή Τεχνολόγους Μηχανικούς, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
που ρυθµίζουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα αυτών, η οποία θα υποβάλλεται για έγκριση
στην Αρµόδια κατά τόπον Πυροσβεστική Αρχή. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την
έγκριση της µελέτης πυροπροστασίας είναι:
α) Μελέτη πυροπροστασίας σε τρία (3) αντίγραφα που θα περιέχει απαραίτητα τον
αριθµό και θέση αντλιών, χώρων λιπαντηρίων ή πλυντηρίων εάν υπάρχουν, τήρηση των
προϋποθέσεων του άρθρου 5 του παρόντος, λήψη απαραίτητων µέσων και µέτρων
πυροπροστασίας.
β) Σχέδια γενικής διάταξης του πρατηρίου σε τρία (3) αντίγραφα µε κλίµακα 1:50 ή 1:100.
γ) Ένα τοπογραφικό διάγραµµα µε κλίµακα 1:500 ή οδοιπορικό σκαρίφηµα για τα εκτός
σχεδίου πρατήρια.
δ)

Υπεύθυνη

δήλωση

του

ν.

1599/1986

του

κατασκευαστή

ή

προµηθευτή

πυροσβεστήρων περί του συνολικού αριθµού των πωληθέντων ή αναγοµωθέντων
πυροσβεστήρων και της πληρότητας αυτών σύµφωνα µε τις Εθνικές προδιαγραφές ή
αυτές των Χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Μετά τη διενέργεια αυτοψίας από Αξιωµατικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και
εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόµενα από την µελέτη µέτρα και µέσα
πυροπροστασίας η Πυροσβεστική Υπηρεσία χορηγεί στον ενδιαφερόµενο Πιστοποιητικό
Πυροπροστασίας, το οποίο υποβάλλει στην Αρµόδια Αρχή, για τη χορήγηση της άδειας
λειτουργίας του πρατηρίου.
Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας είναι τρία (3) χρόνια.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε οποιαδήποτε περίπτωση που διαπιστώσει κατόπιν
αυτοψίας, ότι δεν τηρούνται τα διαλαµβανόµενα στο παρόν άρθρο µέτρα και µέσα
πυροπροστασίας, ανακαλεί το Πιστοποιητικό και κοινοποιεί την απόφασή της αυτή στην
Αρχή που είναι αρµόδια για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας.
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Οι παραβάτες των ∆ιατάξεων του παρόντος άρθρου διώκονται και τιµωρούνται
σύµφωνα µε τις ∆ιατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
5. Για τα πρατήρια που ήδη λειτουργούν, οι ιδιοκτήτες ή εκµεταλλευτές αυτών σε διάστηµα
έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρέπει να υποβάλουν µελέτη
πυροπροστασίας στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για έγκριση. Το πιστοποιητικό
πυροπροστασίας που θα εκδοθεί, κοινοποιείται στην αρχή που είναι αρµόδια για την
άδεια λειτουργίας του πρατηρίου.
6. Επιπλέον, εφαρµόζονται όλα τα µέτρα ασφαλείας και πυροπροστασίας των
εγκαταστάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθ. 4 του ν. 2801/2000.
Άρθρο 15
∆ικαιούµενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
1. Άδειες ίδρυσης πρατηρίων υγρών καυσίµων χορηγούνται σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
2. Τα φυσικά πρόσωπα ή µέλη προσωπικών εταιρειών προκειµένου να τύχουν άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων δηµόσιας χρήσης απαιτείται να
είναι Έλληνες υπήκοοι ή πολίτες χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ανώνυµες
εταιρείες που έχουν έδρα στη χώρα µας, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των µετόχων ή των
µελών του ∆.Σ. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, η µε βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου,
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, σε επισήµως
αναγνωρισµένους οµογενείς από χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Αλβανία, Κύπρο,
Ρουµανία, Τουρκία, Αίγυπτο καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα
πρόσωπα.
3. Τόσο για τις περιπτώσεις χορήγησης αδειών ίδρυσης, όσο και για την λειτουργία των
πρατηρίων, τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται αυτών, οφείλουν να έχουν
συµπληρώσει το όριο ενηλικίωσης, όπως αυτό προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα
εκλογική νοµοθεσία.
4. Μετά την έκδοση απόφασης Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία
καθορίζονται η έναρξη ισχύος καθώς και οι λεπτοµέρειες για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα
για τη λειτουργία της εγκατάστασης πρατηρίων (συµπεριλαµβανοµένων και των θεµάτων
που αφορούν προσβασιµότητα ΑΜΕΑ), για να τύχει άδειας λειτουργίας πρατηρίου ο
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υπεύθυνος εκµεταλλευτής πρέπει να έχει παρακολουθήσει το σχετικό εκπαιδευτικό
πρόγραµµα που καθορίζεται στην πιο πάνω απόφαση.
Άρθρο 16
Αρµόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση αδειών
Αρµόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών
καυσίµων είναι οι κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των αρµοδίων
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως αυτές έχουν καθοριστεί µε βάση τις διατάξεις του ν.
2218/1994 (Α΄/90), όπως αυτός ισχύει.
Οι ίδιες υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της ασφαλούς και σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος λειτουργία της εγκατάστασης καθώς επίσης και για την
προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.
Ειδικά για τις εγκαταστάσεις δεξαµενών καυσίµων εντός των Κρατικών Αερολιµένων,
προς ανεφοδιασµό των υπηρεσιακών οχηµάτων αυτών, οι άδειες ίδρυσης και
λειτουργίας χορηγούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΥΠΑ.
Άρθρο 17
∆ιαδικασία χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως
1. Για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου υποβάλλονται στην αρµόδια
υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του ενδιαφεροµένου συνοδευόµενη από αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία
προκύπτει η παραχώρηση χρήσης του γηπέδου για ίδρυση πρατηρίου.
β) Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα της περιοχής σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σε κλίµακα ένα
προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα διακοσίων (200) µέτρων από τα όρια του
οικοπέδου. Στο σχεδιάγραµµα σηµειώνονται το οικόπεδο του πρατηρίου, η οικοδοµική και
ρυµοτοµική γραµµή µόνο για το οικόπεδο του πρατηρίου και τα πλάτη των οδών
(πεζοδροµίων, οδοστρωµάτων και διαχωριστικών νησίδων) καθώς και οι φορές των
λωρίδων κυκλοφορίας, µόνο µπροστά από το πρατήριο. Σηµειώνονται επίσης γενικά τα
είδη των γειτονικών κτισµάτων και επακριβώς τυχόν ύπαρξη των εγκαταστάσεων και
στοιχείων του άρθρου 5 και της παρ. 3 του άρθρου 6.
γ) Γραµµάτιο κατάθεσης στην αρµόδια οικονοµική υπηρεσία τριάντα Ευρώ (30,00 €)
δ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, που συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ότι:
i. δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίµων.
ii. δεν καταδικάστηκε αµετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005
(Α΄ 302).
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ε) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, που συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 8 του ν.1599/1986, ότι έχει το νόµιµο δικαίωµα χρησιµοποίησης του ακινήτου, για
την ίδρυση πρατηρίου.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού ή
Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία βεβαιώνεται ότι η θέση, όπου πρόκειται να
εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία η χρήση δεν απαγορεύεται
από τις ισχύουσες διατάξεις και ότι η θέση είναι κατάλληλη για την ίδρυση της
εγκατάστασης σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις σχετικές
διατάξεις.
ζ) Προκειµένου περί νοµικού προσώπου, τα αντίστοιχα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά
έγγραφα.
η) Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύνδεσης σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σε
κλίµακα ένα προς εκατό (1:100) ή ένα προς πενήντα (1:50), όπου φαίνεται η χωροθέτηση
των διαφόρων κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός του οικοπέδου του πρατηρίου καθώς
και η κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου µε την οδό. Στο σχέδιο αυτό σηµειώνονται
επίσης τα υψόµετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σηµεία του πρατηρίου, οι κλίσεις
στο χώρο ανεφοδιασµού των οχηµάτων και οι τροχιές των οχηµάτων κατά την κίνησή
τους εντός της κύριας έκτασης του πρατηρίου. Επίσης για τα κτίρια υπάρχει τουλάχιστον
µία τοµή και σηµειώνονται όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται για τον φέροντα
οργανισµό και τα στοιχεία πλήρωσης αυτών.
θ) Σχέδιο ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε
κατάλληλη κλίµακα, ανάλογα µε το µέγεθος της εγκατάστασης, που αφορούν στις εκτός
των κτιρίων του πρατηρίου εγκαταστάσεις και στο οποίο απεικονίζονται µε διαφορετικά
χρώµατα, προκειµένου να µπορεί εύκολα να διαπιστωθεί η αρµονική συνύπαρξή τους και
ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις:
∆ίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσµένου αέρα, σωληνώσεων παροχής καυσίµου,
σωληνώσεων εξαέρωσης δεξαµενών καθώς και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
ι) Σχέδια λεπτοµερειών σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίµακα ένα προς πενήντα (1:50) ή
ένα προς είκοσι (1:20), των εξής εγκαταστάσεων:
• Υπόγεια δεξαµενή υγρών καυσίµων. Το σχέδιο θα περιλαµβάνει διαστάσεις της
δεξαµενής, τρόπο τοποθέτησης µε όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για ελεύθερη
τοποθέτηση εντός του εδάφους ή για τοποθέτηση εντός περιβλήµατος, εξαρτήµατα και
σωληνώσεις που συνδέονται µε την δεξαµενή καθώς και τα υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο
συµπύκνωσης του περιβάλλοντος την δεξαµενή εδάφους.
• Υπέργεια δεξαµενή πετρελαίου. Το σχέδιο θα περιλαµβάνει διαστάσεις της δεξαµενής,
τρόπο τοποθέτησης και όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για τοποθέτηση επί
βάθρου ή για δεξαµενή µε ενσωµατωµένες βάσεις, εξαρτήµατα και σωληνώσεις που
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συνδέονται µε την δεξαµενή καθώς και τη διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της
δεξαµενής.
• Βορβοροσυλλέκτης - Βόθρος. Το σχέδιο θα περιλαµβάνει διαστάσεις, υλικά και τρόπο
κατασκευής και την µέθοδο διάθεσης των αποβλήτων.
• Ανυψωτικά µηχανήµατα. Το σχέδιο θα περιλαµβάνει διαστάσεις των µηχανηµάτων,
τρόπο έδρασης και τρόπο ηλεκτρολογικής σύνδεσης.
• Αυτόµατα πλυστικά µηχανήµατα. Το σχέδιο θα περιλαµβάνει διαστάσεις των
µηχανηµάτων, τρόπο έδρασης και τρόπο υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσης.
• Αεροσυµπιεστής.

Το

σχέδιο

απαιτείται

µόνο

σε

περίπτωση

έδρασης

επί

αντικραδασµικής βάσης και περιλαµβάνει διαστάσεις και τρόπο έδρασης.
• Κεντρικό σύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης καυσίµων. Το σχέδιο θα περιλαµβάνει την
θέση της κεντρικής κονσόλας, σχηµατική διάταξη του όλου συστήµατος µε τις αντίστοιχες
καλωδιώσεις και τον τρόπο µεταφοράς των δεδοµένων (modem).
Τα σχεδιαγράµµατα υποβάλλονται διπλωµένα σε µέγεθος Α4, υπογεγραµµένα από τον
συντάξαντα αυτά σύµφωνα µε τον νόµο διπλωµατούχο µηχανικό ή τεχνολόγο µηχανικό,
έχουν σηµανθεί δεόντως και φέρουν υπόµνηµα µε τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος
και του µελετητή καθώς και υπόµνηµα µε τις Τεχνικές λεπτοµέρειες της κατασκευής αν
απαιτείται.
ια) Τεχνική έκθεση για τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις σε τρία (3) αντίγραφα
στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά µε την όλη δοµή της εγκατάστασης, οι επί
µέρους εγκαταστάσεις, τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται και ο τρόπος σύνδεσης
και λειτουργίας τους, συνταγµένη και υπογεγραµµένη από τον σύµφωνα µε τον νόµο
υπεύθυνο διπλωµατούχο µηχανολόγο µηχανικό ή υποµηχανικό ή πτυχιούχο τεχνολογικής
εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας.
ιβ) Προϋπολογισµό δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, για την προµήθεια, εγκατάσταση και
δοκιµή λειτουργίας όλου του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και εγκαταστάσεων του
πρατηρίου, συνταγµένος και υπογεγραµµένος από τον σύµφωνα µε τον νόµο υπεύθυνο
διπλωµατούχο µηχανολόγο µηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας (ή
διπλωµατούχο Μηχ/κο ή Τεχνολόγο Μηχ/κό άλλης ειδικότητας, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα).
ιγ) Γραµµάτιο κατάθεσης στην αρµόδια οικονοµική υπηρεσία τριάντα Ευρώ (30,00 €) για
κάθε αντλία ή διανοµέα, συνυπολογιζοµένου και του αρχικού παραβόλου. Το ισόποσο
γραµµάτιο

υποβάλλεται

και

στην

περίπτωση

ύπαρξης

διακεκριµένου

χώρου

εγκατάστασης Πλυντηρίου - Λιπαντηρίου, ανεξάρτητα από τον µηχανολογικό εξοπλισµό.
ιδ) Έγκριση απότµησης ή υποβιβασµού στάθµης πεζοδροµίου, η οποία εκδίδεται από την
αρµόδια για την οδό υπηρεσία. Σε περίπτωση που η υπηρεσία αυτή δεν είναι ο οικείος
∆ήµος ή Κοινότητα, για την έκδοση της έγκρισης αυτής θα απαιτείται και η σύµφωνη
γνώµη του ∆ήµου ή της Κοινότητας. Εάν παρέλθει από την υποβολή του αιτήµατος στην
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αρµόδια δηµοτική αρχή, χρόνος µεγαλύτερος των 60 ηµερών και δεν έχει δοθεί
απάντηση, θεωρείται ότι είναι θετική και προχωρεί η διαδικασία χορήγησης της άδειας.
ιε) Αποδεικτικό ενηµερότητας της ετήσιας συνδροµής του ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού ή
της Τεχνικής Εταιρείας προς το ΤΕΕ ή της αντίστοιχης συνδροµής του Τεχνολόγου
Μηχανικού προς την ΕΕΕΜ και βεβαίωση καταβολής εισφορών στο ΤΣΜΕ∆Ε.
2. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των κατά την προηγούµενη παράγραφο
δικαιολογητικών, διενεργείται αυτοψία από Τεχνικό της αρµόδιας Νοµαρχιακής Υπηρεσίας
Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύµφωνα µε το πρόγραµµα της οικείας υπηρεσίας και
πάντως πριν τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης την οποία υποχρεούται να εκδόσει η
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση εντός 60 ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση
καταγγελίας για ακαταλληλότητα της θέσης ίδρυσης της εγκατάστασης η αυτοψία
πραγµατοποιείται το ταχύτερο δυνατό και πάντως όχι πέραν των 10 ηµερών. Κατά την
αυτοψία ο αρµόδιος υπάλληλος ελέγχει την προτεινόµενη θέση, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος και συµπληρώνει ειδικό έντυπο αυτοψίας, το οποίο φυλάσσεται στον οικείο
φάκελο.
3. Σε περιπτώσεις που προκύπτει από τα υποβαλλόµενα σχέδια η ακαταλληλότητα της
προτεινόµενης θέσης για ίδρυση πρατηρίου, είτε για λόγους αναφερόµενους στις
διαστάσεις του διατιθέµενου οικοπέδου, είτε για άλλους λόγους (θέση, γειτνιάζουσες
εγκαταστάσεις) παρέλκει η διενέργεια αυτοψίας.
4. Η άδεια ίδρυσης χορηγείται εντός 60 ηµερών από την υποβολή της αίτησης υπό την
προϋπόθεση προγενέστερης υποβολής των κάτωθι συµπληρωµατικών αποδεικτικών:
α) Αποδεικτικού κατάθεσης στο Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ) ή στα
παραρτήµατά του ή στην εξουσιοδοτηµένη από το ΤΕΕ Τράπεζα, της αµοιβής του
συντάξαντος τη µελέτη του κατά νόµο µηχανικού ή υποµηχανικού κατά τη διαδικασία την
οριζόµενη από το από 30.5.1956 - 31.5.1956 Β. ∆/τος, "περί κανονισµού του τρόπου
καταβολής της αµοιβής των µηχανικών εν γένει" και των µεταγενέστερων τροποποιήσεών
του.
β) Αποδεικτικού κατάθεσης:
αα) Επί της αµοιβής του µηχανικού για την εκπόνηση της τεχνικής µελέτης και την
επίβλεψη των πάσης φύσης µηχανολογικών εγκαταστάσεων του ιδρυθέντος πρατηρίου
από το α.ν. 2326/1940 "περί Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων
Έργων ΤΣΜΕ∆Ε" και ν. 546/1943 "περί των εσόδων της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου" οριζόµενου ποσοστού σε δύο τοις εκατό (2%) υπέρ του Ταµείου Συντάξεων
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε) και ένα τοις εκατό (1%) υπέρ του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), και
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ββ) Επί του προϋπολογισµού της κατά την προηγούµενη υποπερίπτωση δαπάνης των
µηχανολογικών εγκαταστάσεων ποσοστού ένα τοις χιλίοις υπέρ του ΤΣΜΕ∆Ε και µισό τοις
χιλίοις υπέρ του ΕΜΠ.
γ) Αποδεικτικού προκαταβληθέντος φόρου σε δηµόσιο ταµείο επί τοις αµοιβής του
διπλωµατούχου µηχανικού ή υποµηχανικού για τη µελέτη των εγκαταστάσεων του
πρατηρίου.
Αρµόδιοι για την κατά την θεώρηση των σχετικών πινακιδίων αµοιβής των µηχανικών
καθώς και για την έκδοση των σχετικών εντολών καταβολής κρατήσεων υπέρ του
δηµοσίου ή υπέρ τρίτων είναι για την περιοχή του Νοµού Αττικής, το ΤΕΕ, για τις λοιπές
περιοχές

οι διευθύνσεις

τεχνικών

υπηρεσιών

των νοµών

όπου δεν

υπάρχουν

παραρτήµατα του ΤΕΕ.
Μόνη η πάροδος της προθεσµίας των 60 ηµερών από την υποβολή της αιτήσεως και
των απαιτουµένων δικαιολογητικών, δεν αρκεί για τη συνέχιση της χορηγήσεως της
άδειας ιδρύσεως.
5. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου µε περισσότερες από µία αντλίες ή
µε πλυντήριο - λιπαντήριο, µε την ίδια απόφαση. Επιτρέπεται επίσης η άδεια ίδρυσης να
χορηγείται χωριστά για τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου υγρών καυσίµων και χωριστά
για τα πλυντήρια - λιπαντήρια που υφίστανται σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση για τα
Πλυντήρια - Λιπαντήρια ισχύουν συµπληρωµατικά οι διατάξεις του αντίστοιχου
διατάγµατος.
6. Η άδεια ίδρυσης µε πλήρη σειρά εγκεκριµένων σχεδιαγραµµάτων κοινοποιείται
οπωσδήποτε στο αρµόδιο για την χορήγηση της άδειας πολεοδοµικό γραφείο, στον
ενδιαφερόµενο και στην αρµόδια για την οδό υπηρεσία που θα χορηγήσει τη συναίνεση
της κυκλοφοριακής σύνδεσης για την άδεια λειτουργίας.
Επίσης η άδεια ίδρυσης κοινοποιείται και στο οικείο αστυνοµικό τµήµα χωρίς
σχεδιαγράµµατα.
7. Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και µπορεί να παραταθεί για δύο (2) έτη
ακόµη, εφ όσον υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσµίας σχετική αίτηση συνοδευόµενη
από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος µηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες
κατασκευής της οικοδοµής ή της διαµόρφωσης του προ του πρατηρίου χώρου. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να δοθεί πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστηµα τριών
(3) µηνών ακόµη, µετά τη λήξη της παράτασης για ολοκλήρωση των εργασιών. Αίτηση
παράτασης της άδειας ίδρυσης που υποβάλλεται εκπρόθεσµα θεωρείται ως νέα αίτηση
για την εξ υπαρχής χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλονται
όλα τα δικαιολογητικά των εδαφίων α, γ, δ, ε και στ της παρ.1 του παρόντος άρθρου. Σε
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περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για αποδεδειγµένους λόγους ανωτέρας βίας δεν κατέστη
δυνατή η έναρξη των εργασιών ή η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου, η άδεια
ίδρυσης παρατείνεται για το διάστηµα, που υπήρχαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.
Άρθρο 18
∆ιαδικασία χορηγήσεως αδειών λειτουργίας πρατηρίων
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, υποβάλλονται στην
αρµόδια υπηρεσία, πριν την λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης αυτής, τα εξής
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης.
β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, του υπεύθυνου κατά το νόµο µηχανικού ή
τεχνολόγου

µηχανικού

που

επέβλεψε

την

εκτέλεση

των

µηχανολογικών

και

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα έργα του
πρατηρίου εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τα εγκριθέντα σχεδιαγράµµατα και ότι τηρήθηκαν
οι όροι της άδειας ίδρυσης και του παρόντος διατάγµατος.
γ) Βεβαίωση της αρµόδιας (κατά περίπτωση) για την συντήρηση της οδού υπηρεσίας,
ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου µε την οδό εκτελέσθηκε καλώς.
δ) Πιστοποιητικό πυρασφαλείας, σε ισχύ, στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια
ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ηµεροµηνία
λήξεώς του από την πυροσβεστική υπηρεσία που το χορήγησε, µε φροντίδα του
εκµεταλλευτή του πρατηρίου.
ε) Άδεια οικοδοµής (ανέγερση ή αλλαγή χρήσης).
στ)

Αποδεικτικό

καταθέσεως

στο

ΤΕΕ

ή

στα

παραρτήµατα

αυτού

ή

στην

εξουσιοδοτηµένη προς τούτο Τράπεζα της αµοιβής επίβλεψης του ∆ιπλωµατούχου
Μηχανικού ή της Τεχνικής Εταιρείας ή του Τεχνολόγου Μηχανολόγου, µε τη διαδικασία
που

ορίζεται

υπό

του

30/31.5.1965

β.

δ/τος

όπως

αυτό

τροποποιήθηκε

και

συµπληρώθηκε µεταγενέστερα.
ζ) Αποδεικτικό καταθέσεως των υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων οριζοµένων
υπέρ του ΤΣΜΕ∆Ε και ΕΜΠ κρατήσεων επί της ως άνω αµοιβής επίβλεψης.
η) Αποδεικτικό προκαταβληθέντος στην αρµόδια ∆ΟΥ φόρου επί της αµοιβής του κατά
τα ανωτέρω διπλωµατούχου µηχανικού ή της Τεχνικής Εταιρείας ή του Τεχνολόγου
Μηχανολόγου για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του πρατηρίου.
2. Σε περίπτωση που ένα πρατήριο, το οποίο έχει τύχει αδείας ιδρύσεως χωρίς να έχει
εφοδιαστεί µε άδεια λειτουργίας µεταβιβάζεται ή εκµισθώνεται ή µε οποιοδήποτε άλλο
τρόπο παραχωρείται η εκµετάλλευσή του σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) τότε η
άδεια λειτουργίας χορηγείται στο νέο πρόσωπο αφού υποβληθεί αίτησή του, µε την
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οποία συνυποβάλλονται εκτός από τα δικαιολογητικά της προηγουµένης παραγράφου
και τα εξής συµπληρωµατικά:
α) Γραµµάτιο κατάθεσης στην αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του ποσού που
προβλέπεται για κάθε αντλία - διανοµέα από το άρθρο 17 του παρόντος.
β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, που συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 8 του ν.1599/1986, ότι:
i. δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίµων.
ii. δεν καταδικάστηκε αµετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005
Α΄ 312),
iii. ότι έχει το νόµιµο δικαίωµα χρήσης του ακινήτου.
3. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 ή της παρ. 2, κατά περίπτωση,
χορηγείται χωρίς άλλη διαδικασία η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, η οποία είναι
αόριστης χρονικής ισχύος.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ιδρύσεως,
προβλέπονται αλλαγές σε σχέση µε τα αρχικώς εγκριθέντα σχεδιαγράµµατα ή µετά τη
χορήγηση της αδείας λειτουργίας απαιτείται µεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της
εγκατάστασης του πρατηρίου ή επέκταση µε εγκαταστάσεις προβλεπόµενες από τις
διατάξεις του παρόντος, πρέπει πριν την υλοποίησή τους να υποβληθούν για έγκριση
στην αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών Επικοινωνιών µε αίτηση του ενδιαφεροµένου τα νέα
προβλεπόµενα, κατά

περίπτωση,

σχεδιαγράµµατα

και

η

τεχνική

έκθεση

και

ο

προϋπολογισµός δαπάνης, κατ’ αναλογία µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 17 του
παρόντος. Μετά την υλοποίηση των εγκριθεισών εγκαταστάσεων χορηγείται νέα ενιαία
άδεια λειτουργίας, η οποία συµπεριλαµβάνει το σύνολο των νοµίµων εγκαταστάσεων του
πρατηρίου.
5. Εάν υπάρξουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η περαιτέρω
λειτουργία

του

πρατηρίου

είτε

γιατί

εν

τω

µεταξύ

δηµιουργήθηκαν

δυσµενείς

κυκλοφοριακές συνθήκες (όπως διαπλάτυνση ή διαφοροποίηση της στάθµης της οδού,
κατασκευή κόµβου σε µικρή απόσταση) ή για λόγους που συνιστούν αντικειµενική
αδυναµία λειτουργίας (όπως κατεδάφιση, αποµείωση του εµβαδού του οικοπέδου κ.α.)
δύναται η ∆ιοίκηση να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη συνέχιση της λειτουργίας
του πρατηρίου, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της.
6. Η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, µπορεί εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε, ότι έπαυσαν
να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά,
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µέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ή οριστικά, µε πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση
της αρχής που τη χορήγησε.
Άρθρο 19
Αλλαγή δικαιούχων άδειας λειτουργίας
1. Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης ή της εκµετάλλευσης, εν όλω ή εν µέρει,
νοµίµως κατά τις διατάξεις του παρόντος λειτουργούντος πρατηρίου σε άλλο πρόσωπο,
εκδίδεται υποχρεωτικά νέα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, επ’ ονόµατι του νέου
δικαιούχου, φυσικού ή νοµικού προσώπου. Με την αίτηση του νέου εκµεταλλευτή του
πρατηρίου για έκδοση της άδειας συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η παραχώρηση της χρήσης ή της
εκµετάλλευσης του πρατηρίου.
β) Υπεύθυνη ∆ήλωση του αιτούντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1599/1986, ότι:
i) δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίµων,
ii) δεν καταδικάστηκε αµετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005,
Α΄ 302).
γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του νέου εκµεταλλευτή του πρατηρίου, σύµφωνα µε το ν.
1599/1986,

για

τον

όγκο

των

δεξαµενών

συνοδευόµενη

από

τεχνική

έκθεση

διπλωµατούχου Μηχανικού, στην οποία δηλώνει ότι ουδεµία αλλαγή επήλθε στις
εγκαταστάσεις του πρατηρίου.
δ) Γραµµάτιο κατάθεσης στην οικονοµική υπηρεσία τριάντα Ευρώ (30,00 €) για κάθε
αντλία ή διανοµέα. Το ισόποσο γραµµάτιο υποβάλλεται και στην περίπτωση του
διακεκριµένου χώρου εγκατάστασης Πλυντηρίου - Λιπαντηρίου ανεξάρτητα από τον
µηχανολογικό εξοπλισµό.
ε) Πιστοποιητικό πυρασφαλείας, στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του.
Το πιστοποιητικό αυτό ανανεώνεται πριν από την ηµεροµηνία λήξεώς του από την
πυροσβεστική υπηρεσία που το χορήγησε, µε φροντίδα του εκµεταλλευτή του πρατηρίου.
Αντί του πιστοποιητικού στην περίπτωση της ανανέωσης, αρκεί η κατάθεση εγγράφων
(αριθµού πρωτοκόλλου ή σχετικής βεβαίωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) από όπου
προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος έχει καταθέσει τα αναγκαία έγγραφα για την ανανέωση
του ως άνω πιστοποιητικού. Ο εκµεταλλευτής υποχρεούται εντός 4 µηνών το αργότερο
να

προσκοµίσει

πιστοποιητικό

στην

Υπηρεσία

Μεταφορών,

άλλως

ανακαλείται

προσωρινά η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας του πρατηρίου.
2. Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, ταυτόχρονα
µε την αίτηση για την µεταβίβαση της αδείας λειτουργίας υποβάλλονται και τα

Π∆ 1224.81 Κωδικοποιηµένο.doc

απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου
18 του παρόντος.
Άρθρο 20
Επιθεωρήσεις πρατηρίων
Αι

εγκαταστάσεις

των

πρατηρίων υπόκεινται εις επιθεώρησιν υπό των

αρµοδίων

περιφερειακών υπηρεσιών, προς διαπίστωσιν της καλής και συµφώνως προς τους
όρους

του παρόντος λειτουργίας των.

Αι επιθεωρήσεις αύται λαµβάνουν χώραν

κατά την κρίσιν της αρµοδίας περιφερειακής υπηρεσίας και εις χρόνον µη δυνάµενον
να υπερβή την δεκαετίαν από της προηγουµένης επιθεωρήσεως.
Άρθρο 21
Αµφισβήτησις δικαιώµατος χρησιµοποιήσεως του ακινήτου ή
εκµεταλλεύσεως του πρατηρίου.
1. Εις περιπτώσεις αµφισβητήσεως του δικαιώµατος χρησιµοποιήσεως του ακινήτου:
α) Προ της χορηγήσεως της αδείας ιδρύσεως αναστέλλεται η χορήγησις ταύτης µέχρι
προσκοµίσεως τελεσιδίκου εκτελεστής δικαστικής αποφάσεως επιλυούσης την διαφοράν
ή υπευθύνου δηλώσεως κατά τας διατάξεις του Ν.∆. 105/69 των αµφισβητούντων το
δικαίωµα, περί αναγνωρίσεως του σχετικού δικαιώµατος των αιτούντων.
β) Μετά την χορήγηση της αδείας ιδρύσεως το αίτηµα προωθείται µέχρι του τελικού
σταδίου (µέχρι της χορηγήσεως αδείας λειτουργίας) επ' ονόµατι του τυχόντος της
αδείας ιδρύσεως ή του υπ’ αυτού υποδεικνυοµένου.
2. Εις περιπτώσεις αµφισβητήσεως του δικαιώµατος εκµεταλλεύσεως του πρατηρίου δεν
ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας µέχρι προσκοµίσεως τελεσιδίκου εκτελεστής
δικαστικής αποφάσεως.
Άρθρο 22
Πρατήρια ιδιωτικής χρήσεως.
1. Ως

ιδιωτικής χρήσεως πρατήρια, χαρακτηρίζονται εν γένει τα προς εξυπηρέτησιν

οχηµάτων ανηκόντων εις την περί ης εξεδόθη η άδεια λειτουργίας ατοµικήν ή µη
επιχείρησιν ή νοµικόν πρόσωπον δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Τα εν λόγω πρατήρια
ιδρύονται εντός του ιδιοκτήτου ή µεµισθωµένου χώρου (περιβόλου) των εγκαταστάσεων
των ως άνω επιχειρήσεων.
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2. Η εγκατάστασις των ιδιωτικής χρήσεως πρατηρίων πληρούν µόνον τους εν άρθροις 5
παρ. 2 περίπτ. β’, ε’, παρ. 3 περιπτ. γ’, ε’ και 6 παρ. 3, 10,11,12 και 14 αναφεροµένους εις
θέµατα

ασφαλείας όρους

του

παρόντος,

των σχετικών αδειών χορηγουµένων τη

υποβολή εις την αρµοδίαν υπηρεσίαν απάντων των εν άρθροις 17, 18 και 19 απαιτητών,
κατά περίπτωσιν, δικαιολογητικών εκτός αν δι' ειδικών διατάξεων άλλως ορίζεται, πλην
της

προβλεποµένης

υπό

των ανωτέρω άρθρων υπευθύνου δηλώσεως ότι δεν

κατεδικάσθη επί λιποταξία ή ανυποταξία και ότι δεν υπόκειται εις τας υπό των
άρθρων 82 και 83 του Ν.∆. 720/1970 περιορισµούς και ότι δεν κατεδικάσθη κατά την
τελευταίαν πενταετίαν δια νοθείαν καυσίµων.
3. Εις τον χώρον των πρατηρίων της κατηγορίας ταύτης, και εις εµφανές σηµείον
θα

υφίσταται,

επί

ποινή

προσωρινής

ή

οριστικής

ανακλήσεως

της

αδείας

λειτουργίας, πινακίς, διαστάσεων τουλάχιστον 1,00 Χ 0,50 µ. και επί της οποίας θα
αναγράφεται

η

ένδειξις:

"ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

Η

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ.... (αναγράφεται ή επιχείρησις) ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ".
4. Στα κατωτέρω πρατήρια ιδιωτικής χρήσης επιτρέπεται εκτός από τα οχήµατα των
αδειούχων να εξυπηρετούνται και τα οχήµατα που αναφέρονται κατά περίπτωση ως
ακολούθως:
α) Στα πρατήρια γεωργικών συνεταιρισµών και ενώσεων αυτών, γεωργικά µηχανήµατα
και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν στα µέλη αυτών και έχουν άδεια
κυκλοφορίας για εξυπηρέτηση των αναγκών της

γεωργικής ή κτηνοτροφικής ή

πτηνοτροφικής ή σηροτροφικής ή µελισσοτροφικής ή αλιευτικής επιχείρησης, η οποία
εργάζεται για λογαριασµό του συνεταιρισµού ή της ένωσης.
β) Στα πρατήρια συνεταιρισµών επαγγελµατιών αυτοκινητιστών, τα φορτηγά ιδιωτικής
χρήσης, τα λεωφορεία δηµόσιας χρήσης και επιβατικά δηµόσιας χρήσης αυτοκίνητα που
ανήκουν στα µέλη του συνεταιρισµού και που η χρήση τους παρέχει στα µέλη αυτά το
δικαίωµα συµµετοχής στον συνεταιρισµό.
γ) Στα πρατήρια Κοινού Ταµείου Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ), τα λεωφορεία
δηµόσιας χρήσης αυτοκίνητα των µετόχων αυτών που είναι ενταγµένα στο ΚΤΕΛ.
Άρθρο 23
Πρατήρια ιδρυθέντα κατά το παρελθόν
1. Αιτήσεις δια την ίδρυσιν πρατηρίου υποβληθείσαι µέχρι της 2 Ιανουαρίου 1981
προωθούνται µέχρι του τελικού σταδίου (έκδοσις αδείας

λειτουργίας

απεριορίστου

ισχύος) συµφώνως προς τας προϊσχυσάσας διατάξεις. Αιτήσεις υποβληθείσαι µετά
την 2 Ιανουαρίου 1981 θα εξετάζονται µε τας διατάξεις του παρόντος Π. ∆/τος.
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2. Πρατήρια ιδρυθέντα βάσει των αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών της υπ'
αριθ. ΣΤ. 20425Ο/1967 και ΣΤ 175800/1968 και του Β. ∆/τος 464/70 "περί όρων και
προϋποθέσεων εγκαταστάσεων και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων,
κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και κωµών ή εντός κατωκηµένων εν γένει
περιοχών”, δύνανται να συνεχίσουν την λειτουργίαν των, ως έχουν διαµορφωθεί
βάσει των εγκεκριµένων υπό των αρµοδίων υπηρεσιών σχεδιαγραµµάτων. Μετά την
λήξιν της αδείας λειτουργίας των πρατηρίων των ανωτέρω κατηγοριών, χορηγείται νέα
τοιαύτη απεριορίστου διαρκείας τη υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών :
α) Αίτησις του ενδιαφεροµένου.
β) Γραµµάτιον

καταθέσεως

εις δηµόσιον ταµείον δραχµών έξι χιλιάδων (6.000) δι'

εκάστην µόνιµον αντλίαν, δραχµών δύο χιλιάδων (2.000)

δι' εκάστην φορητήν και

δραχµών έξι χιλιάδων (6.000) δια το πλυντήριον - λιπαντήριον.
γ) Υπεύθυνος δήλωσις του αιτούντος συντασσοµένη συµφώνως προς τας διατάξεις
του Ν.∆. 105/69, ότι ουδεµία αλλαγή του πρατηρίου επήλθεν και ότι δεν κατεδικάσθη
κατά την τελευταίαν πενταετίαν δια νοθείαν καυσίµων, ως και επί λιποταξία ή ανυποταξία
και ότι δεν υπόκειται εις τας επί των άρθρων 82 και 83 του Ν.∆. 720/1970, ως ούτος
εκάστοτε ισχύει, απαγγελλοµένας στερήσεις και ανικανότητας.
Εις τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου υπάγονται και τα

πρατήρια

τα

ιδρυθέντα προ της ενάρξεως ισχύος της ΣΤ 204250/1967 αποφάσεως του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και τυχόντα νέας αδείας λειτουργίας κατόπιν προσαρµογής των βάσει
των διατάξεων των αναφεροµένων εις την παρούσαν παράγραφον.
3.α) ∆ι' άπαντα τα λειτουργούντα είτε βάσει

αδείας

ιδρύσεως,

είτε

βάσει

αδείας

λειτουργίας πρατήρια υγρών καυσίµων προ της εκδόσεως της υπ' άριθ. Στ 204250/67
αποφάσεως του Υπουργού Σνγκοινωνιών και µη εφοδιασθέντα εισέτι δια νέας αδείας
λειτουργίας (ως προσαρµοζόµενα ή µη προσαρµοζόµενα) µέχρις ενάρξεως
ισχύος

του

παρόντος, υποβάλλονται

αδειούχων, εντός

εις την

αρµοδίαν

της

υπηρεσίαν, υπό των

προθεσµίας οριζοµένης υπό των κατά τόπους υπηρεσιών

συγκοινωνιών, δια τον

εφοδιασµόν

τούτων

δι'

αδείας

λειτουργίας,

τα

κάτωθι

δικαιολογητικά:
αα) Αίτησις.
ββ) Γραµµάτιον καταθέσεως εις δηµόσιον ταµείον

δραχµών έξι χιλιάδων (6.000),

δι'

εκάστην νοµίµως εγκατεστηµένην µόνιµον αντλίαν και δραχµών δύο χιλιάδων (2.000) δι'
εκάστην φορητήν τοιαύτην.
γγ) Υπεύθυνος δήλωσις κατά τας διατάξεις του Ν.∆. 105/69 εις ην δηλούται ότι ο
κάτοχος της αδείας δεν κατεδικάσθη επί λιποταξία ή ανυποταξία και ότι δεν υπόκειται εις
τας υπό των άρθρων 82 και 83

του

Ν.∆.

720/70,

ως

ούτος εκάστοτε ισχύει,
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απαγγελλοµένας στερήσεις και

ανικανότητας και ότι δεν κατεδικάσθη κατά

την

τελευταίαν πενταετίαν δια νοθείαν καυσίµων.
β) Μετά την υποβολήν και τον έλεγχον των κατά την προηγουµένην παράγραφον
δικαιολογητικών διενεργείται αυτοψία υπό επιτροπής αποτελουµένης εξ:
αα)

ενός

µηχανικού

ή

υποµηχανικού

της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών ή εν

ελλείψει τούτου ενός µηχανικού ή υποµηχανικού της διευθύνσεως τεχνικών υπηρεσιών
του νοµού,
ββ) ενός µηχανικού ή υποµηχανικού του οικείου πολεοδοµικού γραφείου,
γγ) ενός εκπροσώπου της οικείας οργανώσεως των πρατηριούχων.
γ) Η επιτροπή συγκροτείται δι' αποφάσεως του οικείου νοµάρχου και έχει ως έργον την
γνωµοδότησιν επί της δυνατότητος ή µη συνεχίσεως της λειτουργίας του πρατηρίου.
Κατά την αυτοψίαν υπό της επιτροπής εξετάζονται :
αα) Εάν αι υφιστάµεναι κυκλοφοριακαί συνθήκαι περί

την

θέσιν

επιτρέπουν την λειτουργίαν αυτού άνευ σοβαρών δυσχερειών της

του

πρατηρίου

κυκλοφορίας των

οχηµάτων και πεζών εις την περί της το πρατήριον οδού.
Η Επιτροπή αύτη αποφαίνεται περί της µη δυνατότητος της συνεχίσεως της λειτουργίας
του πρατηρίου, µετά την στάθµιση των πραγµατικών δεδοµένων
αιτιολόγησιν ότι η συνέχισις της λειτουργίας του

πρατηρίου

θέτει

και µε πλήρη
σε

κίνδυνο

την

ασφάλεια τόσον του πρατηρίου όσον και της κυκλοφορίας στην περιοχή αυτού. Τα
κυκλοφοριακά στοιχεία της παρούσης περιπτώσεως των περιοχών τα οποία κυρίως
σταθµίζονται προς τούτο είναι τα κάτωθι :
ααα) Το επιτρεπόµενον όριο ταχύτητος.
βββ) Η ύπαρξις ή µη απαγορευτικής πινακίδος σταθµεύσεως αυτοκινήτων

εις την

διερχοµένην προ του πρατηρίου οδόν.
γγγ) Το πλάτος της οδού και του πεζοδροµίου.
δδδ) Η διέλευσις ή µη πολλών λεωφορειακών γραµµών δια πυκνών δροµολογίων και
γενικώς ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού.
εεε) Η υπάρχουσα ορατότης.
στστστ) Η ύπαρξις ή µη εις το πρατήριον ιδιωτικού χώρου

εκτός

του πεζοδροµίου

σταθµεύσεώς των προς ανεφοδιασµόν αυτοκινήτων.
ζζζ) Η ύπαρξις µιας ή περισσοτέρων λωρίδων κυκλοφορίας.
ββ) Εάν πληρούνται οι όροι των άρθρών 5 παρ. 2

περίπτ.

β'

και

6

παρ. 3 του

παρόντος.
γγ) Εάν πλησίον του πρατηρίου υφίσταται εστία πυρός δηµιουργούσα κινδύνους δια
την λειτουργίαν αυτού.
δδ) Η δυνατότης διαµορφώσεως του χώρου του πρατηρίου συµφώνως

προς

τα

εγκεκριµένα δια του παρόντος σχεδιαγράµµατα. Εις ας περιπτώσεις τούτο καθίσταται
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δυνατόν η επιτροπή

υποδεικνύει

την

διαµόρφωσιν

ως

άνω, εις τας λοιπάς δε

περιπτώσεις τας δυνατάς βελτιώσεις.
Η υποβολή νέων στοιχείων ως σχεδιαγραµµάτων, τεχνικών εκθέσεων, προϋπολογισµών
αποδεικτικών καταθέσεων είναι υποχρεωτική εις περίπτωσιν καθ' ην το πρατήριον,
κατά τας υποδείξεις της επιτροπής, διαµορφούται προς τα εγκεκριµένα σχεδιαγράµµατα
ή επέρχονται εις τούτο βελτιώσεις.
δ) Εφ' όσον η θέσις του πρατηρίου κριθή κατάλληλος, δια την συνέχισιν της
λειτουργίας του πρατηρίου, ειδοποιείται ο ενδιαφερόµενος

περί τούτου εγγράφως,

τάσσεται δε δια του εγγράφου τούτου εύλογος προθεσµία υπό των αρµοδίων κατά
τόπους υπηρεσιών συγκοινωνιών δια την
πρατηρίου και την

υποβολήν

των

διαµόρφωσιν ή βελτίωσιν του χώρου του
κατά

τας

προηγουµένας περιπτώσεις

αναφεροµένων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται τοιαύτη, µετά την πραγµατοποίησιν
των οποίων χορηγείται άδεια λειτουργίας, αορίστου διαρκείας. Η άδεια αυτή τελεί υπό
τας προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 11 του παρόντος.
Πρατήρια µη προσαρµοζόµενα, τα οποία έχουν τύχει ανανεώσεως αδείας λειτουργίας
µε τας προϊσχυσάσας διατάξεις µετά την λήξιν της αδείας λειτουργίας των, εξετάζονται
συµφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου:
ε) Εις περίπτωσιν καθ' ην η θέσις του πρατηρίου δεν κρίνεται υπό της επιτροπής
κατάλληλος δια την συνέχισιν της λειτουργίας του πρατηρίου, εκ του λόγου ότι δεν
πληρούνται οι όροι οι αναφερόµενοι εις την παρ.
παρόντος άρθρου, η άδεια

αυτού δεν

ανανεούται

3 περιπτ. γ' υποπερίπτ. ββ' του
και

εκδίδεται

απόφασις

περί

σφραγίσεως της εγκαταστάσεως.
στ) Η ως άνω άδεια λειτουργίας του πρατηρίου χορηγείται επ' ονόµατι

του ή των

φεροµένων ως δικαιούχων εις την εν ισχύει τελευταίαν άδειαν.
Η άδεια αύτη δύναται ωσαύτως να χορηγηθή και επ' ονόµατι κληρονόµων ή ετέρων
φυσικών προσώπων, υπό την προϋπόθεσιν όπως εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν,
της αµετακλήτου από της άδειας παραιτήσεως του αδειούχου εκδηλουµένης κατά τας
διατάξεις του Ν.∆. 105/69.
ζ) Εις ην περίπτωσιν η Επιτροπή αποφαίνεται περί της µη δυνατότητος συνεχίσεως της
λειτουργίας του πρατηρίου δια λόγους κυκλοφοριακούς ή

γειτνιάσεως προς εστίαν

πυρός, ειδοποιείται προς τούτο δι' εγγράφου επί αποδείξει, ο ενδιαφερόµενος. Εντός
µηνός από της επιδόσεως του εν λόγω εγγράφου δύναται ο ενδιαφερόµενος να ζητήση
την επανεξέτασιν του πρατηρίου αυτού, δι' αιτήσεως, υπό δευτεροβαθµίου επιτροπής,
ήτις συγκροτείται δι' αποφάσεως του οικείου νοµάρχου και αποτελείται εκ των κάτωθι :
αα) του διευθυντού των τεχνικών υπηρεσιών του νοµού ή του νοµίµου αναπληρωτού
αυτού,
ββ) του οικείου προϊσταµένου της υπηρεσίας συγκοινωνιών του νοµού και
γγ) και ενός εκπροσώπου της οικίας οργανώσεως των πρατηριούχων.
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Η επιτροπή διενεργεί

επιτόπιον

αυτοψίαν

και

µετ'

εκτίµησιν

των

πραγµατικών

δεδοµένων (πλάτους οδού, πυκνότητος κυκλοφορίας, θέσις πρατηρίου) γνωµοδοτεί
δια πλήρους και ητιολογηµένης εκθέσεως περί της δυνατότητος συνεχίσεως ή ου της
λειτουργίας του πρατηρίου.
η)

Αντικατάστασις των αντλιών ή δεξαµενών των πρατηρίων περί ων το

άρθρον

κατά

επιτρέπεται

τον

εντός

χρόνον
της

ισχύος

κυρίας

της

εκτάσεως

χορηγηθείσης
του χώρου του

αδείας

παρόν

λειτουργίας,

πρατηρίου. Ωσαύτως

επιτρέπεται εις πρατήρια πεζοδροµίου η προσθήκη αντλιών υπό τον όρον ότι δεν
θα υπερβαίνουν αύται τας τρεις (3) συνολικώς, της διδύµου λογιζοµένης ως διπλής. Εις
περίπτωσιν καθ' ην υφίσταται επαρκής ιδιωτικός χώρος σταθµεύσεως επιτρέπεται η
προσθήκη πλειόνων των τριών αντλιών, εφ' όσον, κατά την κρίσιν της υπηρεσίας
επιτρέπουν ταύτην αι κυκλοφοριακαί συνθήκαι.
Άρθρο 24
Παλαιά πρατήρια ων ανεκλήθη η άδεια
1. Πρατήρια

µη

προσαρµοζόµενα κατά τας προϊσχυσάσας διατάξεις των

οποίων

ανεκλήθη η άδεια ιδρύσεως ή λειτουργίας δια κυκλοφοριακούς λόγους και δια τα
οποία δεν έχει πραγµατοποιηθή η σφράγισίς των ή έχει πραγµατοποιηθεί η σφράγισίς
των από της 1ης Ιανουαρίου 1978 και εντεύθεν, επανεξετάζονται συµφώνως προς τας
διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος.
2. Πρατήρια

µη

προσαρµοζόµενα κατά τας προϊσχυσάσας διατάξεις των

οποίων

ανεκλήθη η άδεια λειτουργίας ή εσφραγίσθηκαν εκ του λόγου ότι δεν ήτο δυνατή η
διατήρησις

της

αδείας

λειτουργίας

επ'

ονόµατι

του

αδειούχου,

δύναται

να

επαναλειτουργήσουν επ' ενόµατι ετέρου προσώπου τηρουµένης της διαδικασίας του
άρθρου 23 του παρόντος.
Άρθρο 25
Επαναλειτουργία σφραγισθέντων πρατηρίων
Εις

πρατηριούχους

των οποίων τα πρατήρια εσφραγισθήσαν ή πρόκειται

να

σφραγισθούν δια λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεως αυτών, δύναται να επιτραπεί
κατ' εξαίρεση η ίδρυση και λειτουργία νέου πρατηρίου εις περιοχήν του αυτού δήµου
ή κοινότητος ή οικισµού ή κατωκηµένης περιοχής, τηρουµένων των διατάξεων του
παρόντος, πλην των διατάξεων του άρθρου 5 (παρ. 2 περιπτ. δ') αι οποίαι αφορούν την
απαιτουµένην απόστασιν από ετέρου νοµίµως ιδρυθέντος ή υπό ίδρυσιν πρατηρίου.
Εις την περίπτωσιν ταύτην επιτρέπεται η ίδρυσις του νέου πρατηρίου εφ' όσον τα
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πλησιέστερα σηµεία εισόδου ή εξόδου αυτού, από ετέρου νοµίµως ιδρυθέντος ή υπό
ίδρυσιν

επί

της

παραλλήλως

αυτής

προς

πλευράς

της

οδού

απέχουν

τον άξονα της προ αυτών οδού

απόστασιν

µετρουµένην

ίσην ή µεγαλυτέραν των

πεντήκοντα (50) µέτρων.
Άρθρο 26
Εγκαταστάσεις εναποθηκεύσεως εκρηκτικών ή ευφλέκτων υλών
1. Απαγορεύεται η ίδρυσις και η λειτουργία εγκαταστάσεων εντός των οποίων λαµβάνει
χώρα

χρήσις

φλογός

ή

εναποθήκευσις

ευρισκοµένων εις απόστασιν µικροτέραν

εκρηκτικών ή

ευφλέκτων

υλών,

της προβλεποµένης υπό των διατάξεων

της παρ. 3 περιπτ. ε' και παρ. 2 περιπτ. β’ του άρθρου 5 του παρόντος.
2. Εις περίπτωσιν υπάρξεως τοιούτων εγκαταστάσεων εις απόστασιν µικροτέραν των
προβλεποµένων υπό του παρόντος

από εγκατάστασιν λειτουργούντος

ή υπό

ίδρυσιν πρατηρίου, διατάσσεται η διακοπή λειτουργίας της εγκαταστάσεως ταύτης η
οποία ιδρύθη µεταγενεστέρως.
Άρθρο 27
Πρατήρια λειτουργούντα µετά την ισχύν της 204250/1970 αποφάσεως
Πρατήρια ιδρυθέντα και λειτουργούντα µετά την έναρξιν ισχύος της υπ'

άριθ.

Στ.

204250/1970 κανονιστικής αποφάσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών ή ιδρυθησόµενα
µε τας διατάξεις του παρόντος Π. ∆/τος και δια τα οποία έπαυσαν υφιστάµεναι αι
προϋποθέσεις αι

αναφερόµεναι

εις

τα

γεωµετρικά

µεγέθη

των

εγκεκριµένων

σχεδιαγραµµάτων διαµορφώσεώς των, δια λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεως των
ιδιοκτητών αυτών (π.χ. διαπλάτυνσις οδών, µείωσις πλάτους πεζοδροµίου κ.λπ.) θα
εξετάζονται

σύµφωνα µε τας διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρον 23

του

παρόντος Π. ∆/τος.
Άρθρο 28
Καταργούµεναι διατάξεις
Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος καταργείται το Β. ∆/γµα 464/70, ως τούτο
ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως δια των :
α) Β.∆/τος 831/70 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών του υπ'
αριθ. 464/70 Β. ∆/τος ", "περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας
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αντλιών καυσίµων, προ πρατηρίων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και
κωµών ή εντός κατωκηµένων εν γένει περιοχών".
β) Β. ∆/τος 547/71, "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών του Β.
∆/τος υπ' aριθ. 464/70" "περί όρων και προϋποθέσεων κ.λπ.".
γ) Β.∆/τος 661/71 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών του υπ'
aριθ. 831/70

Β.∆/τος

"περί

τροποποιήσεως

και συµπληρώσεως διατάξεων τινών

του υπ' αριθ. 464/70 Β.∆. κ.λπ." και
δ) Β. ∆./τος 324/73, "περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Β.∆/ τος 464/70, "περί
όρων και προϋποθέσεων κ.λπ." Σ.Σ.

Η

παράθεση

των

σχετικών υποδειγµάτων

παραλείπεται για λόγους τεχνικών δυσχερειών.
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Άρθρο 31
Λοιπές διατάξεις του Π.∆. 119/2006
1. Για πρατήρια υγρών καυσίµων που µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έτυχαν
έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή άδειας ίδρυσης, προωθούνται οι σχετικές
διαδικασίες µέχρι του τελικού σταδίου χορήγησης άδειας λειτουργίας, σύµφωνα µε τις
προγενέστερες διατάξεις, µε την ρητή υποχρέωση, εντός χρονικού διαστήµατος δύο ετών
από της ισχύος του παρόντος, να προσαρµοσθούν µε τις διατάξεις του, εκτός αυτών
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του παρόντος.
2. Για την προσαρµογή στην παρ. 6 του άρθρου 9 του παρόντος που αναφέρεται στο
σύστηµα ελέγχου διαρροών, των πρατηρίων που λειτουργούν ή έτυχαν άδειας ίδρυσης
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος χορηγείται προθεσµία δύο ετών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
3. Πρατήρια υγρών καυσίµων, τα οποία διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αλλά το
οικόπεδο ή γήπεδό τους προορίζεται για κοινόχρηστο χώρο ή για ανέγερση
εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, συνεχίζουν να λειτουργούν µέχρι την ηµεροµηνία
συντέλεσης της απαλλοτρίωσης.
4. Για όλα τα πρατήρια υγρών καυσίµων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.
2801/2000 (Α’ 46).
5. Για πρατήρια υγρών καυσίµων που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας σε
χρόνο προγενέστερο από τυχόν άδειες που χορηγούνται σε εγκαταστάσεις οι οποίες
εµπίπτουν στην περίπτωση 2γ του άρθρου 5 του π.δ. 1224/1981 (άρθρο 3 του ν.
2465/1997), στην πρώτη µεν περίπτωση (µόνο η άδεια ίδρυσης) προωθούνται οι σχετικές
διαδικασίες µέχρι του τελικού σταδίου της χορηγήσεως της άδειας λειτουργίας, στη
δεύτερη δε περίπτωση (µε άδεια λειτουργίας) αυτά συνεχίζουν κατ’ αρχάς τη λειτουργία
τους, ακόµα και εάν απέχουν από τις µεταγενέστερες αυτές εγκαταστάσεις απόσταση
µικρότερη από την προβλεπόµενη στην παραπάνω διάταξη, υπό την επιφύλαξη ότι δεν
ορίζεται το αντίθετο από ισχύουσες πολεοδοµικές ή άλλες διατάξεις.
∆ύναται όµως η ∆ιοίκηση να ανακαλέσει την άδεια του πρατηρίου εάν κρίνεται αναγκαία
η εγκατάσταση στη συγκεκριµένη θέση κτηρίου κοινής ωφέλειας. Τα παραπάνω δεν
ισχύουν εάν κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας του πρατηρίου η
θέση της µη συµβατής µε το πρατήριο εγκατάστασης (π.χ. εκπαιδευτήριο, νοσηλευτήριο)
είχε καθοριστεί σε συγκεκριµένο πολεοδοµικό σχέδιο.
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Αρθρο 22
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Π.∆. 143/89, προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Οι διατάξεις του Β.∆. 465/70 εφαρµόζονται για τις περιπτώσεις ίδρυσης πρατηρίων (και
εγκαταστάσεων) εντός σχεδίου, όταν η οδός στην οποία έχουν πρόσωπο είναι εκτός
σχεδίου. Όταν σε εθνική οδό που βρίσκεται σε επαφή µε εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο ή
όρια οικισµών προ του 1923 ή οριοθετηµένων µε το 24.4.1985 π.δ., υπάρχουν
συµβάλλουσες οδοί µε διαµόρφωση ισόπεδων ή ανισόπεδων κόµβων εφαρµόζονται οι
διατάξεις του β.δ. 465/70 στις συµβάλλουσες οδούς (και στα εντός σχεδίου τµήµατά τους)
µέχρι απόστασης 100 µέτρων από την αλλαγή της διατοµής τους, λόγω της
διαµόρφωσης του κόµβου πλην των διατάξεων που αφορούν την οικοδοµική γραµµή».

Αρθρο 10
5. Η στάθµευση βυτιοφόρων οχηµάτων µεταφοράς υγρών καυσίµων επιτρέπεται
σύµφωνα µε τους όρους της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 2696 (Α 57) (ΚΟΚ) και του π.δ.
104/1999 (Α 113) όπως ισχύει «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεµβρίου 1994 για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών

των

κρατών

µελών σχετικά µε

τις

οδικές

µεταφορές

επικίνδυνων

εµπορευµάτων».
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