ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΝ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 269/81
Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευών διανοµής
υγραερίων (GPL)προ πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίµων.
(ΦΕΚ 76/Α/30-3-81)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντες υπ’ όψει:
1. Τας διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν.δ. 3334/55 «περί µεταφοράς αγαθών επί
κοµίστρω δια φορτηγών τριτρόχων αυτοκινήτων και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως
διατάξεων αναφεροµένων εις θέµατα της Γενικής ∆ιευθύνσεως Μεταφορών», β) του άρθρου 1
παρ. 2 του Ν. 511/70 «περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων, σταθµών
αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεως
µετά των οδών».
2. Ότι δια του υπ’ αριθ. Φ∆ 118/6999/24.2.1981 εγγράφου του Υπουργού
Συγκοινωνιών προς το Σ.τ.Ε., επιδοθέντος αυθηµερόν, ετάχθη προς αυτό προθεσµία µέχρι και
της 6ης Μαρτίου 1981 όπως λάβη χώραν η κατά το Σύνταγµα προβλεποµένη επεξεργασία των
διατάξεων του προκειµένου Προεδρικού ∆ιατάγµατος και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτος η
προθεσµία αυτή, προτάσει των Υπουργών Οικονοµικών, ∆ηµοσίων Έργων και Συγκοινωνιών,
αποφασίζοµεν:
Άρθρον 1
Γενικαί διατάξεις
Εγκατάστασις και λειτουργία συσκευών διανοµής υγραερίου.
Οι όροι και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευών διανοµής υγραερίου
(G.P.L.) προ πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων
και κωµών ή εκτός κατωκηµένων εν γένει περιοχών ως και της κυκλοφοριακής συνδέσεως
εγκαταστάσεων αυτών µετά των οδών, ρυθµίζονται υπό των κατωτέρω διατάξεων.
Άρθρον 2
Ορισµοί
∆ια την εφαρµογήν του παρόντος νοούνται ως:
α) Πρατήριον: Εγκαταστάσεις µέσω των οποίων δια των εκάστοτε ισχυόντων µέσων
µετρήσεως και υπό τους όρους του παρόντος και του β.δ/τος 465/70 «περί όρων και
προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων
εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και κωµών ή εκτός κατωκηµένων εν γένει περιοχών
και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών» είναι επιτρεπτή η παροχή
βενζίνης και πετρελαίου ή και υγραερίου (GPL) ή και µόνον υγραερίου εις οδικά οχήµατα.
β) Κατωκηµένη περιοχή: Η περιοχή εις την οποία υφίστανται οικίαι, εργοστάσια,
εκκλησίαι, σχολεία, νοσοκοµεία, στρατόπεδα, νεκροταφεία, ή κτίσµατα ή ανοικτοί χώροι εις
τους οποίους συγκεντρώνονται άτοµα δι’ εργασίαν ή διασκέδασιν ή αθλητισµόν και των οποίων
η απόστασις από το πλησιέστερον σηµείον του περιγράµµατος του πρατηρίου διανοµής
υγραερίου είναι µικροτέρα των τριάκοντα (30) µέτρων.

γ) Περίγραµµα πρατηρίου: Η οριακή γραµµή περιφράξεως αυτού, συµπληρωµένη υπό
της νοητής γραµµής περιφράξεως της προσόψεως του οικοπέδου, παραλλήλως προς τον άξονα
της οδού και συµφώνως προς τας διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας.
ρθρον 3
Θέσεις πρατηρίων
Κρίνεται κατάλληλος θέσις τις δια την ίδρυσιν πρατηρίου εφ’ όσον, πέρα των οριζοµένων εις το
άρθρον 5 του 465/70 β.δ/τος, υφίστανται αι κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Το οικόπεδον επί του οποίου θα εγκατασταθή η δεξαµενή υγραερίου ως και η
συσκευή διανοµής υγραερίου διαθέτει ελάχιστην επιφάνειαν 3.000 µ2.
β) ∆εν υπάρχει στάσις λεωφορείων ή ετέρων συγκοινωνιακών µέσων, εις απόστασιν
µικροτέραν των 100µ. από το πλησιέστερον σηµείον του περιβλήµατος της δεξαµενής
υγραερίου ή της συσκευής διανοµής αυτού.
γ) Οι ζώνες επιβραδύνσεως ή επιταχύνσεως της κυκλοφοριακής συνδέσεως του
πρατηρίου δεν εκτείνονται προ της εισόδου ή εξόδου, σχολείων εκκλησιών, νοσηλευτικών
ιδρυµάτων, κινηµατογράφων ή θεάτρων, µονίµων/εγκαταστάσεων αθλητικών κέντρων και
στρατοπαίδων.
δ) ∆εν υπάρχει γειτνίασις προς εγκατάστασιν, η λειτουργία της οποίας προϋποθέτει
χρήσιν φλογός.
Ως τοιαύτη γειτνίασις νοείται: Όταν οι εστίες απέχουν των θέσεων συσκευών διανοµής
υγραερίου ή του περιβλήµατος της δεξαµενής υγραερίου ή του στοµίου πληρώσεως της
δεξαµενής απόστασιν µικροτέραν των 45µ. Η απόστασις αυτή µειούται εις το ήµισυ
προκειµένου περί εστιών εστιατορίων, και λεβητοστασίων κεντρικών θερµάνσεων, εφ’ όσον
αυταί εγκαθίστανται εντός ιδιαιτέρου διαµερίσµατος µη έχοντος άµεσον επικοινωνίαν µετά του
προ του πρατηρίου χώρου εγκαταστάσεως των συσκευών διανοµής και των δεξαµενών και του
στοµίου πληρώσεως αυτών.
ε) Γενικώς εις άπαντα τα πρατήρια επιβάλλεται η περίφραξις του περιβάλλοντος ταύτα
χώρου, τηρουµένων των διατάξεων της πολεοδοµικής νοµοθεσίας (50cm τοίχος συν 2,00 µ.
συρµατόπλεγµα).
ρθρον 4
Τεχνικοί όροι ιδρύσεως
1. Απαγορεύεται η ίδρυσις και η λειτουργία πρατηρίου των οποίων οι συσκευές
διανοµής και τα περιβλήµατα των δεξαµενών ευρίσκονται εις απόστασιν µικροτέραν των 50µ.
από του άξονος του διαδρόµου δουλείας διελεύσεως των γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής
ενεργείας τάσεως 66.000, 150.000 και 380.000 βολτ ή 30µ. από λοιπάς εναερίους ηλεκτρικάς
γραµµάς τάσεως κατωτέρας των 66.000 βολτ.
2. Η κυκλοφοριακή σύνδεσις πρατηρίου µετά της προ αυτού οδού πραγµατοποιείται
βάσει των σχεδιαγραµµάτων διαµορφώσεως της κυκλοφοριακής συνδέσεως πρατηρίων τα
οποία αναφέρονται εις την παρ. 4 του άρθρου 6 του 465/60 β.δ/τος, πλην της αποστάσεως της
νησίδος των συσκευών διανοµής υγραερίου από το άκρον της οδού, η οποία προσαρµόζεται
προς τας διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του παρόντος.
Άρθρον 5
Νησίδες συσκευών διανοµής

1. Οι συσκευές διανοµής υγραερίου τοποθετούνται υποχρεωτικώς επί νησίδων, οι δε
συναφούς προς παροχήν ύδατος και αέρος µηχανισµοί ή εγκαταστάσεως τοποθετούνται επί
ετέρων νησίδων και εις απόστασιν από τας συσκευάς διανοµής υγραερίου ή του περιβλήµατος
της δεξαµενής υγραερίου τουλάχιστον 10µ.
2. Το ελάχιστον επιτρεπόµενον πλάτος της νησίδος είναι 1,50µ. το δε µέγιστον και
ελάχιστον, από του οδοστρώµατος σταθµεύσεως, ύψος αυτής 0,15µ. και 0,12µ. αντιστοίχως. Το
µήκος αυτής δεν δύναται να είναι µικρότερον των 2,50µ.
3. Η διάταξις των νησίδων ρυθµίζεται επί τω σκοπώ της καλλιτέρας εξυπηρετήσεως της
εγκαταστάσεως από απόψεως λειτουργικής και ασφαλείας.
4. Η νησίς των συσκευών διανοµής υγραερίου δύναται να καλύπτεται δια στεγάστρων
εξ ακαύστου υλικού αναλόγου εµφανίσεως και ύψους, κατόπιν αδείας της αρµοδίας υπηρεσίας
του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων.
5. Η Επίστρωσις των νησίδων είναι αντιολισθητική.
6. Εκάστη αµιγής εγκατάστασις πρατηρίου δύναται να φέρη το πολύ δύο συσκευάς
διανοµής υγραερίου τοποθετηµένας εις κεχωρισµένας νησίδας και αύται να απέχουν µεταξύ
των τουλάχιστον 10µ.
7. Εκάστη εγκατάστασις πρατηρίου υγρών καυσίµων (διανοµής βενζίνης και
πετρελαίου) δύναται να φέρη το πολύ µια συσκευή διανοµής υγραερίου τοποθετηµένη επί
κεχωρισµένης νησίδος κατά τα ανωτέρω οριζόµενα.
Άρθρον 6
Απαραίτητες συσκευές των εγκαταστάσεων Πρατηρίων
διανοµής υγραερίου.
1. Το πρατήριον έχει απαραιτήτως τας κάτωθι εγκαταστάσεις και µηχανισµούς:
α) Μίαν δεξαµενήν υγραερίου.
β) Τας απαραίτητους ηλεκτροκίνητους αντλίας δια τας συσκευές διανοµής υγραερίου.
γ) Μίαν ή δύο συσκευάς διανοµής υγραερίου εις τα αυτοκίνητα. Αντί των ηλεκτρικών
αντλιών δύνανται να χρησιµοποιηθούν αντλίαι υδροδυναµικαί.
2. Τα διάφορα στοιχεία των εγκαταστάσεων υγραερίου, έχουν τα χαρακτηριστικά, τους
µηχανισµούς ασφαλείας και τα εξαρτήµατα τα οποία αναφέρονται εις τα επόµενα άρθρα.
Άρθρον 7
Υπόγειος δεξαµενή υγραερίου
Χαρακτηριστικά και εξαρτήµατα της δεξαµενής
1. Η δεξαµενή είναι µία µόνο και εντός του εδάφους και φέρη µίαν ή δύο
ανθρωποθυρίδας τοποθετηµένας εις την άνω επιφάνειαν του κυλινδρικού σώµατος αυτής. Επί
των καλυµµάτων των ανθρωποθυρίδων συγκολλώνται αι σωληνώσεις οι απαραίτητες δια τον
έλεγχον της δεξαµενής, την ασφάλειαν αυτής και την λειτουργίαν της εγκαταστάσεως.
Η υπόγειος δεξαµενή έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Χωρητικότητα ουχί µεγαλυτέρα των 18 κυβικών µέτρων.
β) Αρίστη επένδυση εξ αντιδιαβρωτικού υλικού προς προστασίαν αυτής εκ των
κινδύνων οξειδώσεως.
2. Η δεξαµενή είναι εφωδιασµένη µε τα κάτωθι εξαρτήµατα:
α) ∆ι’ ενός καταλλήλου δείκτου στάθµης του περιεχοµένου υγρού εις την δεξαµενήν,
απαγορευοµένης αυστηρώς της χρησιµοποιήσεως υαλίνων δεικτών.

β) ∆ι’ ενός συστήµατος σταθεράς εµβαπτίσεως διά τον έλεγχο της µεγίστης
επιτρεποµένης στάθµης υγρού. Το σύστηµα τούτο δύναται να αποτελείται εξ ενός µονίµου
σωλήνος εσωτερικής διαµέτρου 6,5 χιλ. και εις τον οποίον είναι τοποθετηµένη µία βαλβίδα
ελέγχου, διατοµής το πολύ 2 τετραγωνοχιλιοστών. Ο σωλήν ούτος εκτείνεται εντός της
δεξαµενής κατά τοιούτον τρόπον ώστε το άκρον αυτού να εφάπτεται της επιφανείας του υγρού
όταν η δεξαµενή πληρούται κατά ποσοστόν 85% της χωρητικότητός της.
γ) ∆ι’ ενός συστήµατος εκ δύο βαλβίδων ασφαλείας. Το σύστηµα τούτο δύναται να
παρέχη την δυνατότητα αποµονώσεως της µιας µέσω βαλβίδος διακοπής της ροής, εις
περίπτωσιν ελέγχου ή συντηρήσεως, συνδεδεµένης, εκάστης, εις ιδιαίτερον σωλήνα εξαγωγής
του οποίου το ελεύθερον άκρον απέχει εκ της επιφανείας του εδάφους τουλάχιστον 5.00µ. Το
χειριστήριον της βαλβίδος διακοπής ροής κινείται µεταξύ δύο θέσεων ΑΝΟΙΚΤΗ – ΚΛΕΙΣΤΗ
και ασφαλίζεται εις την θέσιν ΑΝΟΙΚΤΗ.
δ) ∆ια µιας βαλβίδας περιορισµού ροής δι’ έκαστον σηµείον συνδέσεως των
σωληνώσεων µεταγγίσεως, εκ δεξαµενής προς συσκευήν διανοµής, δια την υγράν και αέριον
φάσιν, εξαιρουµένης της συνδέσεως της δεξαµενής µε την ή τας βαλβίδας ασφαλείας.
ε) ∆ια µιας βαλβίδας αντιεπιστροφής εις το σηµείον συνδέσεως του σωλήνος
πληρώσεως της δεξαµενής δι’ υγραερίου. Βαλβίδες οι οποίες είναι συνδεδεµένες επί της
δεξαµενής και εις ύψος µικρότερον της µεγίστης στάθµης υγρού, είναι χαλύβδινες, έχουν
εσωτερικά µέρη εξ υλικού ανθεκτικού εις την διάβρωσιν και είναι κατάλληλοι δια προπάνιον.
Αι βαλβίδες είναι κατά προτίµησιν µετά φλαντζών. Αι βαλβίδες είναι κατάλληλοι δια πίεσιν
λειτουργίας τουλάχιστον 40KGR/cm2. Βαλβίδες και λοιπά εξαρτήµατα κατασκευασµένα εκ
χυτοσιδήρου απαγορεύονται. Η απαγόρευσις αύτη δεν αφορά τον ελλατόν σίδηρον και
χυτοσίδηρον µε σφαιροειδή γραφίτην, εφόσον τα υλικά ταύτα είναι καταλλήλου ποιότητος.
ζ) Αγωγού γειώσεως αναλόγου διατοµής και ηλεκτρικής αντιστάσεως ουχί µεγαλυτέρας
των 4 ΩΜ. Η διατοµή του σωλήνος εξαγωγής ο οποίος αναφέρεται εις την περίπτ. γ’ της
παρούσης παραγράφου δεν είναι µικρότερη εξ εκείνης της βαλβίδος ασφαλείας.
3. Η δεξαµενή δεν επιτρέπεται να φέρη σύστηµα εκκενώσεως του περιεχοµένου αυτής
εις τον περιβάλλοντα χώρον εκτός της διατάξεως της εξυδατώσεως και εξαερώσεως της
δεξαµενής. ∆εξαµεναί χωρητικότητος µεγαλύτερες των 3.000 λίτρων είναι εφοδιασµένες δια
καταλλήλου µανοµέτρου τοποθετηµένου επί της ανθρωποθυρίδος, τη παρεµβολή βαλβίδος
διακοπής ροής.
Άρθρον 8
Έγκρισης και δοκιµή της δεξαµενής
Η δεξαµενή είναι υπολογισµένη και δοκιµασµένη εις πίεσιν ίσην προς εκείνην την οποίαν
προβλέπουν οι κανονισµοί του Υπουργείου Βιοµηχανίας προκειµένου δια δεξαµενάς
εναποθηκεύσεως υγραερίου (GPL).
ρθρον 9
Περίβληµα της υπογείου δεξαµενής
1. Η δεξαµενή τοποθετείται εντός ειδικού περιβλήµατος και στερεούται κατά τρόπον
τρόπον ώστε να αντέχει εις πιθανάς υδροστατικάς ωθήσεις. Το περίβληµα κατασκευάζεται εξ
ωπλισµένου σκυροδέµατος πάχους τουλάχιστον 0,20µ. δι’ εσωτερικού επιχρίσµατος εκ
τσιµεντοκονίας (πατητής) ή ετέρων υλικών τα οποία εξασφαλίζουν ισοδύναµην στεγανότητα.
Επίσης το περίβληµα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) Τα άνω χείλη του περιµετρικού τοιχείου εξέχουν τουλάχιστον 40 εκατ. εν σχέσει
προς την στάθµην επιφανείας του περιβάλλοντος εδάφους.

β) ∆ιαστάσεις τοιαύτας αι οποίαι επιτρέπουν ελεύθερον χώρον τουλάχιστον 50 εκατ.
µεταξύ των τοιχωµάτων αυτού και της δεξαµενής.
γ) Ελαφράν κάλυψιν εξ ακαύστου υλικού δια την προστασίαν της δεξαµενής εκ των
βροχοπτώσεων. Οι ελεύθεροι χώροι µεταξύ των παρειών του εκ σκυροδέµατος περιβλήµατος
και της σιδηράς δεξαµενής υγραερίου, πληρούται διά ξηράς άµµου λατοµείου.
2. Γενικώς ο χώρος εντός του οποίου είναι εγκατεστηµένη η δεξαµενή υγραερίου είναι
περιφραγµένος διά µεταλλικού πλέγµατος και φέρη δύο θύρας εισόδου, εξ ακαύστου υλικού,
έναντι αλλήλων αι οποίαι ασφαλίζουν καλώς εκ των έξω µε κλείθρον ώστε να αποφεύγεται η
είσοδος αναρµοδίων προσώπων. Αι θύραι παρέχουν την δυνατότητα να ανοίγουν εκ των έσω
άνευ κλείθρου έστω και αν αύται είναι κλειδωµέναι εκ των έξω.
Άρθρον 10
Τοποθέτησις της δεξαµενής εις το περίβληµα
1. Η δεξαµενή τοποθετείται εντός του περιβλήµατος στηριζόµενη εις κατάλληλα βάθρα
εκ σκυροδέµατος, κατασκευαζόµενα επί του πυθµένος εκ του αυτού υλικού του περιβλήµατος,
πάχους τουλάχιστον 30 εκατοστών και ωπλισµένα αναλόγως, προς παραλαβήν του
αναλογούντος φορτίου εκ της πλήρους δεξαµενής. Η αγκύρωσις της δεξαµενής γίνεται
υποχρεωτικώς εις το βάθρον το πλησιέστερον προς το σηµείον συνδέσεως της δεξαµενής µετά
του σωλήνος λήψεως του υγραερίου.
2. Η κατώτερη επιφάνεια του κυλίνδρου της δεξαµενής απέχει τουλάχιστον 50 εκατ. εκ
του πυθµένος του περιβλήµατος.
3. Η ανώτερη επιφάνεια του κυλίνδρου της δεξαµενής δεν υπερβαίνει την στάθµην της
επιφανείας του πέριξ εδάφους.
4. Το πάχος του στρώµατος της άµµου υπεράνω της δεξαµενής είναι τουλάχιστον 40
εκατοστά η δε τελική επιφάνειας αυτής δεν υπερβαίνει την επιφάνειαν του καλύµµατος της ή
των ανθρωποθυρίδων της δεξαµενής.
5. Εσωτερικώς του περιβλήµατος και εν επαφή ενός των περιµετρικών τοιχείων αυτού,
τοποθετείται κατακορύφως εις σωλήν χαλύβδινος διαµέτρου 2’’ καταλήγων 3-5 εκατοστά άνω
του πυθµένος του περιβλήµατος και ο οποίος προορίζεται δια τον έλεγχον τυχόν υπαρχούσης
διαρροής υγραερίου εκ της δεξαµενής.
Άρθρον 11
Αντλίαι. Χαρακτηριστικά και ιδιότηται τούτων.
Αι αντλίαι αι οποίαι προορίζονται δια την µετάγγισιν και την διανοµήν υγραερίου είναι
χυτοχαλίβδινες ή ορυχάλκινες τελείας στεγανότητος, εν σχέσει προς την χηµικήν φύσιν και την
φυσικοχηµικήν κατάστασιν του αερίου, και ανθεκτικαί εις πίεσιν 30KGR/CM2. Τα στοιχεία
ταύτα πρέπει να προκύπτουν εκ βεβαιώσεως η οποία χορηγείται εκ του εργοστασίου
κατασκευής των αντλιών. Η παροχή και το µανοµετρικόν ύψος των αντλιών είναι σύµφωνα µε
τας απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά της εγκαταστάσεως. Οι απαιτήσεις και τα
χαρακτηριστικά της εγκαταστάσεως. Οι ηλεκτροκινητήρες των αντλιών είναι αντιεκρικτικού
τύπου και ειδικής κατασκευής δι’ εγκαταστάσεις υγραερίου και πληρούν τας σχετικάς διεθνείς
προδιαγραφάς.
Άρθρον 12

Τοποθέτησις αντλιών
1. Η αντλία ή αι αντλίαι διανοµής υγραερίου τοποθετούνται επί της τελικής επιφανείας
του στρώµατος της άµµου, άνω της δεξαµενής, και κατά προτίµησιν πλησίον της θέσεως του
καλύµµατος µιας των ανθρωποθυρίδων της δεξαµενής ούτως ώστε να εξασφαλίζουν την
συνεχή ροήν του υγρού, αποκλειοµένης της περιπτώσεως αεροποιήσεως αυτού εντός των
συσκευών εις τας οποίας κυκλοφορεί. Εις τον σωλήνα προς την αντλίαν τοποθετείται µια
βαλβίς διακοπής της ροής χειροκίνητος. Αι αντλίαι γειώνονται δι’ αγωγού αναλόγου διατοµής.
Η ηλεκτρική αντίστασις της γειώσεως είναι µεγαλυτέρα των 4 ΩΜ.
2. Αι κατά την προηγουµένην παράγραφον αντλίαι διανοµής υγραερίου, δύνανται να
τοποθετούνται και εντός φρεατίου και εις θέσιν τοιαύτην ως προς την δεξαµενήν ούτως ώστε να
εξασφαλίζεται η συνεχής ροή του υγρού, αποκλειοµένης της περιπτώσεως αεροποιήσεως αυτού
εντός των συσκευών εις τις οποίες τούτο κυκλοφορεί.
3. Το φρεάτιον έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) Είναι κατασκευασµένον εξ ωπλισµένου σκυροδέµατος πάχους τουλάχιστον 0,20µ.
δι’ εσωτερικού επιχρίσµατος εκ τσιµεντοκονίας (πατητής) ή εξ ετέρων υλικών τα οποία
εξασφαλίζουν ισοδύναµην στεγανότητα.
β) Τα πάνω χείλη του περιµετρικού τοιχείου εξέχουν τουλάχιστον 40 εκατ. εν σχέσει
προς την στάθµην επιφανείας του περιβάλλοντος εδάφους.
γ) Φέρει εσωτερικώς σταθερήν κλίµακα εξ αντισπινθηριστικού µετάλλου στερεωµένην
εις τα τοιχώµατα αυτού.
δ) Έχει διαστάσεις αι οποίαι επιτρέπουν την εύκολην προσπέλασιν και χειρισµόν των
εντός αυτού εγκατεστηµένων µηχανηµάτων υπό του προσωπικού.
ε) Έχει ελαφράν κάλυψιν εξ ακαύστου υλικού διά την προστασίαν του φρεατίου εκ των
βροχοπτώσεων.
στ) Είναι αποµονωµένον ως προς τον περιβάλλοντα την δεξαµενήν χώρον,
επιτρεποµένης της αµέσου γειτνιάσεως αυτού µετά του περιβλήµατος της δεξαµενής.
ζ) Φέρει σύστηµα µηχανικού εξαερισµού δι’ αναρροφήσεως του περιεχοµένου εντός
του φρεατίου αέρος εις χρόνον 30 δευτερολέπτων. Το σύστηµα τούτο είναι κατασκευασµένον
από αντισπινθηριστικόν µέταλλον και να έχει:
αα) Το σηµείον αναρροφήσεως εις το ύψος του πυθµένος του φρεατίου όστις πρέπει να
είναι κεκλιµένος προς το στόµιον αναρροφήσεως του µηχανικού εξαερισµού.
ββ) Τον αγωγόν καταθλίψεως (εκκενώσεως) εις την αντίθετην πλευράν του σηµείου
εισόδου προς το φρεάτιον και εις ύψος ενός (1) µέτρου τουλάχιστον εκ του ανωτέρου σηµείου
της επικαλύψεως του περιβλήµατος της δεξαµενής, το άκρον του οποίου καταλήγει πλαγίως
υπό γωνίαν 45ο. Το ελεύθερον άνοιγµα του άκρου του αεραγωγού (στόµιον εξόδου) καλύπτεται
δια µεταλλικού πλέγµατος.
γγ) Ηλεκτροκινητήρα και ηλεκτρικήν εγκατάστασιν αντιεκρικτικού τύπου.
η) Άπαντα τα µεταλλικά µέρη της εγκαταστάσεως είναι αγωγίµως ηλεκτρικώς
γεφυρωµένα µεταξύ των και µετά του εδάφους (γείωσις) µέσω ηλεκτρικού αγωγού αναλόγου
διανοµής και ηλεκτρικής αντιστάσεως ουχί µεγαλυτέρας των 4ΩΜ. Τα χειριστήρια των αντλιών
και του µηχανικού εξαερισµού τοποθετούνται απαραιτήτως εκτός του φρεατίου.
θ) Φέρει ειδικόν ανιχνευτήν ανιχνεύσεως υγραερίου τοποθετηµένου πλησίον του
πυθµένος του φρεατίου και ο οποίος συνδέεται µέσω καλωδιώσεως και πίνακος, µετά σειρήνος
αναγγελίας υπάρξεως υγραερίου εις τον χώρον του φρεατίου. Τόσον η σειρήν όσον και η κύρια
και εφεδρική πηγή τροφοδοσίας του ανιχνευτού, τοποθετούνται εκτός του φρεατίου.
ι) Φέρει εντός αυτού το εις την παρ. 1 του άρθρου 21 του παρόντος, περιγραφόµενον
σύστηµα αυτοµάτου πυροσβέσεως, ως και παρά την είσοδον του φρεατίου και εκτός αυτού ένα
πυροσβεστήρα φορητόν ξηράς κόνεως βάρους περιεχοµένου 12 KGR ή HALON 1211 βάρους
περιεχοµένου 5,5 KGR ή ετέρου καταλλήλου κατασβεστικού υλικού.

Άρθρον 13
Συσκευαί διανοµής υγραερίου
1. Απαγορεύεται η εγκατάστασις και η χρήσις συσκευών διανοµής υγραερίου αι οποίαι
δεν είναι εγκεκριµένου τύπου υπό του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας δια την
ασφάλειαν και δεν πληρούν τους κάτωθι όρους:
α) Η παροχή λαµβάνει χώραν συµφώνως προς την ισχύουσαν µονάδα µετρήσεως,
ελεγχοµένην υπό γνώµονος (µετρητού) ο οποίος δύναται να είναι ενσωµατωµένος εις την
συσκευήν διανοµής ή πλησίον της αντλίας διανοµής υγραερίου οπότε εις την περίπτωσιν
ταύτην αι ενδείξεις του γνώµονος µεταφέρονται ηλεκτρονικώς εις ειδικήν οθόνην της συσκευής
διανοµής υγραερίου.
β) Το σύστηµα µετρήσεως περιλαµβάνει διάταξιν η οποία επιτρέπει την διέλευσιν
ατµών δια του µετρητού και συνεπώς την µέτρησιν αυτών. Μία τοιαύτη διάταξις αποτελείται
βασικώς υπό ενός δοχείου διαχωρισµού υγράς και αερίου φάσεως και µίαν αυτόµατην βαλβίδα
ήτις λειτουργeί µε την διαφορικήν πίεσιν του υγρού εις την κυρίαν γραµµήν παροχής και του
ατµού υγραερίου εις την κορυφήν του δοχείου. Αν η διαφορική πίεσις είναι µηδενική (ήτοι εις
την κυρίαν γραµµήν παροχής) η βαλβίς παραµένη κλειστή. ∆ια το άνοιγµα της βαλβίδος η
πίεσις εις την κυρίαν γραµµήν παροχής είναι µεγαλυτέρα της πιέσεως των ατµών υγραερίου
κατά 1,5KG/cm2 προς εξασφάλισιν ότι εκ του µετρητού διέρχεται µόνον υγρόν.
γ) Η παροχή ανταποκρίνεται προς την αναγραφοµένην υπό του γνώµονος της συσκευής
διανοµής υγραερίου ένδειξιν, το δε σφάλµα µετρήσεως ευρίσκεται εντός των επιτρεποµένων
ορίων, ως ταύτα καθορίζονται υπό της αρµοδίας Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθµών του
Υπουργείου Εµπορίου.
δ) Η προσαρµογή των σχετικών µηχανισµών εξασφαλίζει απόλυτον
στεγανότητα, ώστε να αποκλείεται πάσα περίπτωσις διαρροής υγραερίου.
ε) Η ηλεκτρική εγκατάστασις της συσκευής διανοµής υγραερίου είναι αντιεκρικτικού τύπου
καθ’ όλα τα στοιχεία αυτής.
στ) Είναι εφωδιασµένοι δια καταλλήλου µηχανισµού, µη επιτρέποντος την παροχήν
άνευ µηδενισµού των ενδείξεων προηγούµενης παροχής.
ζ) Ο ελαστικός σωλήν κατασκευασµένος να αντέχη εις διάρρηξιν 90 KGR/cm2, δεν έχει
µήκος µεγαλύτερον των 4.00 και συνδέεται µε την κυρίαν γραµµήν παροχής υγραερίου µέσω
συνδέσµου ασφαλείας. Ο σύνδεσµος ασφαλείας αποτελεί το ασθενέστερον σηµείον της όλης
συνδέσεως εις τρόπον ώστε όταν δι’ οιανδήποτε αιτίαν (εκκίνησις του αυτοκινήτου προς της
αποσυνδέσεως του επιστοµίου πληρώσεως εκ της αντιστοίχου υποδοχής του ρεζερβουάρ)
ασκηθή έλξις (περίπου 150 χιλιόγραµµα) ο σύνδεσµος ασφαλείας αποσυνδέεται. Αν ο
σύνδεσµος αποσυνδεθή τότε µια εσωτερική διάταξις βαλβίδων και εις τα δύο τµήµατά του (εις
τα οποία ο σύνδεσµος έχει αποχωρισθεί) εµποδίζουν την ροήν και από τας δύο κατευθύνσεις.
∆ιά του τρόπου τούτου η διαφυγή του υγραερίου εκ της διασπάσεως του συνδέσµου
περιορίζεται εις ελάχιστα κυβικά εκατοστά.
η) Το επιστόµιον παροχής λειτουργεί δι’ ειδικής βαλβίδος η οποία ανοίγει συγχρόνως ή
µετά την σύνδεσιν του ελαστικού σωλήνος µε την δεξαµενήν του αυτοκινήτου και κλείνει προ
ή συγχρόνως µε την αποσύνδεσιν αυτού.
θ) Η υποδοχή του επιστοµίου εκβάλει οπωσδήποτε εκτός του κελύφους της συσκευής
διανοµής, τυχόν διαφεύγουσαν ποσότητα υγραερίου, ήτοι η υποδοχή είναι κλειστή ως προς τον
εσωτερικόν του κελύφους χώρον.
ι) Υφίσταται σύστηµα φυσικού αερισµού του εσωτερικού του κελύφους χώρου.
ια) Υφίσταται δυνατότης εξασφαλίσεως της συσκευής διανοµής εξ απόψεως ακριβούς παροχής
µέσω ειδικών µολυβδοσφραγίδων, διατηρούµενων ανεπάφων επί ποινή αφαιρέσεως της αδείας
λειτουργίας του πρατηρίου.

ιβ) Η συσκευή είναι εφωδιασµένη µε κοµβίον παρουσίας. Τούτο είναι µία διάταξις ή
µοχλός ο οποίος πιέζεται συνεχώς, υπό του υπαλλήλου όστις εκτελεί τον ανεφοδιασµόν, δια να
υπάρχει παροχή υγραερίου. Εάν κατά την διάρκεια της πληρώσεως ο υπάλληλος ούτος
αποµακρυνθή και παύση να πιέζη το κοµβίον παρουσίας η παροχή σταµατά αµέσως.
ιγ) Η συσκευή διανοµής φέρει υποχρεωτικώς ίδιον φωτισµόν προς παρακολούθησιν
των ενδείξεων.
ιδ) Η συσκευή διανοµής συνοδεύεται υποχρεωτικώς υπό πινακιδίου προσηρµοσµένου
επ’ αυτής και αναγράφοντος το εργοστάσιον κατασκευής, τον τύπον και αριθµόν σειράς αυτής
ως και τους αριθµούς εγκρίσεως της συσκευής υπό των Υπουργείων Βιοµηχανίας και Ενεργείας
και Εµπορίου.
ιε) Η όλη συσκευή διανοµής περικλείεται εντός κελύφους µεταλλικής κατασκευής.
ιστ) Η έγκρισις τύπου της συσκευής διανοµής ως καταλλήλου διά την διανοµής
υγραερίου παρέχεται υπό του Υπουργείου Εµπορίου, κατά τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις.
Η συσκευή διανοµής υγραερίου εις την θέσιν ένθα είναι εγκατεστηµένη, προστατεύεται
διά τεσσάρων ισχυρών µεταλλικών πασσάλων τοποθετηµένων περιµετρικώς εις τις τέσσαρες
γωνίες της συσκευής και εις µικράν απόστασιν απ’ αυτής επί τω σκοπώ προστασίας της
συσκευής διανοµής εκ πιθανούς προσκρούσεως αυτοκινήτου επ’ αυτής.
Άρθρον 14
Σωληνώσεις. Ιδιότηται τούτων.
Αι σταθεραί σωληνώσεις συνδέσεως µεταξύ των διαφόρων σηµείων της εγκαταστάσεως, ως και
αι βαλβίδαι είναι κατασκευασµέναι υπό χάλυβος ποιότητος και υψηλής αντοχής ο οποίος
επιδέχεται συγκόλλησιν και ο οποίος αντέχει σε πίεσιν όχι µικροτέραν των 40 kgr/cm2. Αι
ενώσεις των σωληνώσεων γίνονται δια συγκολλήσεως, αποφευγοµένων κατά το δυνατόν των
φλατζοτών συνδέσεων, απαγορευοµένης δε της κατ’ ευθείαν ενώσεως αυτών διά κοχλιώσεως
µέσω κοχλιωτών εξαρτηµάτων. Τα παρεµβάσµατα (φλάντζες) στεγανότητος και οι κοχλίαι
συσφίξεως των φλαντζών ή ετέρων συνδετικών στοιχείων είναι, κατά τον αριθµόν, την
διατοµήν και την ποιότητα, ιδανικά δια σωληνώσεως αι οποίαι προορίζονται δια διέλευσιν
υγραερίου. Τόσον αι σωληνώσεις όσον και αι συνδέσεις αυτών φέρουν επένδυσιν
αντιδιαβρωτικήν.
Άρθρον 15
Σωληνώσεις εφοδιασµού των συσκευών διανοµής
Αι σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής του υγραερίου αι οποίαι άρχονται από τας
συσκευάς διανοµής, στερεούνται εις την βάσιν των συσκευών και φέρουν εκάστη µίαν βαλβίδα
περιορισµού ροής τοποθετηµένην πλησίον του σηµείου στερεώσεως. Η βαλβίς αύτη είναι
κατάλληλη να εµποδίζη την έξοδον του υγρού ή αερίου, ακόµη και εις την περίπτωσιν τυχαίας
µετατοπίσεως της συσκευής διανοµής.
Άρθρον 16
Τοποθέτησις των υπογείων σωληνώσεων.
1. Αι σταθεραί σωληνώσεις τοποθετούνται εις ειδικώς διαµορφωµένους χάνδακας εκ
σκυροδέµατος. Οι χάνδακες ούτοι είναι:
α) Εσωτερικώς επενδεδυµένοι διά τσιµεντοκονίας (πατητήν) ή έτερα υλικά τα οποία
εξασφαλίζουν ισοδύναµην στεγανότητα.

β) Πλήρεις διά στεγανής άµµου.
γ) Κεκαλυµµένοι διά πλακών εξ ωπλισµένου σκυροδέµατος ανθεκτικών εις τας
µεταβιβαζοµένας φορτίσεις εκ των οποιωνδήποτε διερχοµένων απ’ αυτών οχηµάτων και κατά
τρόπον τούτον ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεσις των πλακών δια τον έλεγχον των διερχοµένων
εις τους χάνδακες σωληνώσεων.
2. Αι σωληνώσεις δύνανται να τοποθετούνται και εντός του εδάφους άνευ
διαµορφώσεως ειδικών εκ σκυροδέµατος χανδάκων υπό τας προϋποθέσεις ότι:
α) Τοποθετώνται γενικώς εις βάθος ογδοήκοντα (80) εκατοστών εκ της επιφανείας του
εδάφους.
β) Η αντιδιαβρωτική επένδυσις είναι εκ καταλλήλου αυτοκολλήτου ταινίας
πολυαιθυλενίου.
γ) Έκαστος σωλήν περιβάλλεται πανταχόθεν υπό άµµου λατοµείου πάχους τουλάχιστον
δέκα (10) εκατοστών, άνω δε του άνω στρώµατος της άµµου διαστρώνεται δια χώµατος πάχους
στρώµατος τουλάχιστον είκοσι (20) εκατοστών. Εν συνεχεία τοποθετούνται κατά µήκος της
σωληνώσεως τριάκοντα (30) εκατοστά περίπου οπτόπλινθοι δια την ένδειξιν της πορείας των
σωλήνων (προστασία έναντι µελλοντικής εκσκαφής).
δ) Εις περίπτωσιν καθ’ ήν δεν είναι εφικτόν το βάθος των ογδοήκοντα (80) εκατοστών
επιτρέπεται η τοποθέτησις εις µικρότερον βάθος. Εις την περίπτωσιν ταύτην επιβάλλεται η
τελική κάλυψις του χάνδακος δια καταλλήλων πλακών εκ σκυροδέµατος.
ε) Η τοποθέτησις του σωλήνος ενεργείται ως εξής:
Συγκολλάται εκτός και πλησίον του χάνδακος.
Ενεργείται υδραυλική δοκιµή πιέσεως.
Επενδύεται διά ταινίας πολυαιθυλενίου τοποθετείται µετά προσοχής εντός του ετοίµου
χάνδακος εις τον πυθµένα του οποίου έχει διαστρωθεί άµµος λατοµείου δέκα (10) εκατοστών.
Άρθρον 17
Στόµιον πληρώσεως δεξαµενής
Τα στόµια πληρώσεως της δεξαµενής και επιστροφής ατµών τοποθετούνται κατά το δυνατόν
πλησίον της δεξαµενής και οπωσδήποτε εκτός της περιφράξεως αυτής και εις θέσιν τοιαύτην
ώστε η προσπέλασις τόσον βυτιοφόρου αυτοκινήτου οχήµατος όσον και οιουδήποτε οχήµατος
εντός του χώρου του πρατηρίου γίνεται κατά τρόπον ο οποίος δεν θέτει εις κίνδυνον την
ασφάλειαν αυτών και της όλης εγκαταστάσεως. Επί των στοµίων υπάρχουν:
α) Αι συνδετήριαι φλάντζες ή ρακόρ ή ειδικοί σύνδεσµοι.
β) Χειροκίνητοι βαλβίδες διακοπής της ροής του υγρού ή αερίου.
γ) Βαλβίς αντεπιστροφής εις το στόµιον συνδέσεως µετά του σωλήνος µεταφοράς
υγρού υγραερίου.
Αµφότερα τα στόµια καθ’όν χρόνον δεν χρησιµοποιούνται κλείωνται στεγανώς είτε δια
τυφλής φλάντζας ή κοχλιωτού πώµατος ή δι’άλλου τρόπου. Τα άκρα των ανωτέρω στοµίων
αγκυρούνται επί βάθρου εξ ωπλισµένου σκυροδέµατος, περιβάλλονται δε υπό µεταλλικού
προστατευτικού κιβωτίου µετά κλείθρου. Το κιβώτιον τούτο διαθέτει επαρκή αριθµόν οπών δια
τον αερισµόν του εσωτερικού χώρου αυτού. Περιµετρικώς του κιβωτίου εις µικράν απόστασιν
επ’ αυτού επί το σκοπώ της προστασίας αυτού εκ πιθανής προσκρούσεως αυτοκινήτου επ’
αυτού.
Άρθρον 18
Σωληνώσεις συνδέσεως βυτιοφόρων µετά του
στοµίου πληρώσεως της δεξαµενής

1. Αι µεταγγίσεις του υγραερίου εκ του βυτιοφόρου εις την δεξαµενήν και
αντιστρόφως, λαµβάνουν χώραν εις κλειστόν κύκλωµα δια µιας ή δύο σωληνώσεων ευκάµπτων
και λυοµένων, εκ των οποίων η µία χρησιµοποιείται δια το υγρόν και η ετέρα διά το αέριον
(υγρά φάσις και αέριος φάσις). Αι σωληνώσεις αύται ανήκουν εις το βυτιοφόρον. Τα άκρα των
σωληνώσεων τα οποία συνδέονται µετά του στοµίου πληρώσεως της δεξαµενής, είναι
εφωδιασµένα δια φλαντζών ή ρακόρ ή ειδικών συνδέσµων, εξ σπινθηριστικού µετάλλου τη
παρεµβολή χειροκινήτου βαλβίδος διακοπής ροής του υγρού.
2. Αι ανωτέρω σωληνώσεις, φροντίδι του ιδιοκτήτου του βυτιοφόρου αυτοκινήτου
οχήµατος, ετησίως υποβάλλονται εις υδραυλικήν δοκιµήν πιέσεως 40 ατµοσφαιρών. Η δοκιµή
ενεργείται υπό της αρµοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας και η οποία
εκδίδει και το σχετικόν πιστοποιητικόν δοκιµής. Το πιστοποιητικόν τούτο επιδεικνύεται εις τον
αρµόδιον δια τον έλεγχον ως και εις τον υπεύθυνον του πρατηρίου, προ της ενάρξεως της
εκφορτώσεως του βυτιοφόρου, και ο οποίος φέρει την ευθύνη δια την αυστηράν τήρησιν, της
διατάξεως ταύτης.
3. Η σύνδεσις δεξαµενής – βυτιοφόρου εξασφαλίζει την ηλεκτρικήν συνέχειαν αυτών.
Εις τον χώρον όπου ενεργείται µετάγγισις υπάρχει υποδοχή γειώσεως του βυτιοφόρου, η
ηλεκτρική αντίστασις διαβάσεως της οποίας δεν είναι µεγαλυτέρα των 4 ΩΜ.
Άρθρον 19
Ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις
Εις τας εγκαταστάσεις των πρατηρίων άπασαι αι ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις έχουν εκτελεσθή
συµφώνως προς τους αντίστοιχους κανονισµούς του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας δι’
εγκαταστάσεις του είδους τούτου και υποβάλλονται εις σχετικόν έλεγχος παρά της αρµοδίας
υπηρεσίας του Υπουργείου τούτου ήτις εκδίδει και σχετικόν πιστοποιητικόν καλής εκτελέσεως
αυτών συµφώνως προς τους ηλεκτρολογικούς κανονισµούς του Κράτους.
Άρθρον 20
Γενικοί διακόπται
1. Άπαντες οι γενικοί διακόπται των κυκλωµάτων τροφοδοσίας των αντλιών και του
ηλεκτροφωτισµού όλης της εγκαταστάσεως διανοµής είναι τοποθετηµένοι εις κεντρικόν πίνακα
εντός χώρου εστεγασµένου και εις απόστασιν τουλάχιστον 15µ. από του κέντρου της δεξαµενής
και ο οποίος εγκαθίσταται εις ύψος τουλάχιστον 1,50µ. εκ της επιφανείας του εδάφους του
χώρου της εγκαταστάσεως του πρατηρίου. Εντός του χώρου τούτου τοποθετείται ο πίναξ και η
εφεδρική τροφοδοσία του συστήµατος συναγερµού.
2. Εις προσιτόν σηµείον της όλης εγκαταστάσεως του πρατηρίου και κατά προτίµησιν
εντός του χώρου του διαµερίσµατος του πρατηρίου ο οποίος χρησιµοποιείται ως γραφείον,
τοποθετείται γενικός διακόπτης ασφαλείας µέσω του οποίου διακόπτεται η λειτουργία της όλης
εγκαταστάσεως του πρατηρίου, εις περίπτωσιν ατυχήµατος ή απειλουµένου τοιούτου,
εξαιρουµένου του συστήµατος αυτοµάτου πυροσβέσεως.
Άρθρον 21
Μέτρα Πυρασφαλείας

Τα ληπτέα µέτρα έναντι κινδύνου πυρκαϊάς, τα οποία κρίνονται αναγκαία δια την λειτουργίαν
του πρατηρίου είναι τα κάτωθι:
α) Σταθερά αντιπυρικά µέσα: Άνωθεν του χώρου του περιβλήµατος της δεξαµενής
υγραερίου και ειδικώς εις τας θέσεις των ανθρωποθυρίδων αυτής εγκαθίσταται σύστηµα
αυτοµάτου πυροσβέσεως λειτουργούν διά HΑLON 1211, ή ετέρου καταλλήλου κατασβεστικού
υλικού εγκεκριµένου υπό της αρµοδίας υπηρεσίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το σύστηµα
τούτο απαραιτήτως να συνδέεται, µέσω ειδικού πίνακος και εφεδρικής τροφοδοσίας, δια
σειρήνος κινδύνου τοποθετηµένης εντός του γραφείου διαµερίσµατος του πρατηρίου ένθα και ο
γενικός διακόπτης ασφαλείας.
β) Φορητά αντιπυρικά µέσα. Πυροσβεστήρες: Η εγκατάστασις του πρατηρίου
υγραερίου διά αυτοκίνητα πρέπει να έχη τουλάχιστον 5 πυροσβεστήρες φορητούς ξηράς
κόνεως βάρους περιεχοµένου 12 KGR, έκαστος HΑLON 1211 βάρους περιεχοµένου 5,5 KGR
έκαστος ή έτερον καταλλήλου κατασβεστικού υλικού εγκρινοµένου υπό της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας ευρισκόµενοι εις εµφανείς θέσεις πλησίον της συσκευής διανοµής υγραερίου ως και
τας θύρας εισόδου εις την περίφραξιν της δεξαµενής και εις κατάστασιν λειτουργίας.
γ) Εις εµφανή θέσιν πρέπει να αναρτώνται πινακίδες αναγράφουσαι την φράσιν
«Απαγορεύεται το κάπνισµα ως και πάσα χρήσις πυρός».
δ) Απαγορεύεται η εναποθήκευση οιασδήποτε µορφής ευφλέκτων υλών εντός του
διαµερίσµατος του πρατηρίου των τηλµάτων φυλασσοµένων εντός σιδηρών δοχείων ή εν
συσκευασία επί φορειαµών µεταλλικής κατασκυεής.
ε) Απαγορεύεται η εντός του διαµερίσµατος του πρατηρίου εναποθήκευσις κενών
δοχείων ή δοχείων µετά καυσίµου ή φιαλών υγραερίου.
στ) Απαγορεύεται η χρήσις θερµαστρών πετρελαίου ή τοιούτων δι’ ηλεκτρικής πυρακτώσεως ή
δια φλογός εν γένει, προς θέρµανση του διαµερίσµατος του πρατηρίου.
ζ) Η πλήρωσις της δεξαµενής υγραερίου συντελείται επί παρουσία υπευθύνου
προσώπου του πρατηρίου και υπ’ ευθύνη του µεταφορέως, υποχρεωµένου να έχη εις
ετοιµότητα τους πυροσβεστήρες του βυτιοφόρου πλησίον του σηµείου εις το οποίο συντελείται
η πλήρωσις της δεξαµενής δι’ υγραερίου.
η) Απαγορεύεται η ύπαρξις οχετών αποχετεύσεως, φρεατίων, ανοιγµάτων ή αεραγωγών
οδηγούντων προς υπογείους χώρους της εγκαταστάσεως του πρατηρίου, εις απόστασιν
µικροτέραν των 15µ. από της πλησιεστέρας συσκευής διανοµής υγραερίου ή του περιβλήµατος
της δεξαµενής υγραερίου ή του στοµίου πληρώσεως της δεξαµενής (άρθρον 17). Εις τον
ανωτέρω περιορισµόν δεν υπάγεται η περίπτωσις της παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος.
Άρθρον 22
Κανονισµοί Λειτουργίας
Κατά την λειτουργίαν της εγκαταστάσεως πρατηρίου δι’αυτοκίνητα, ο κάτοχος της αδείας
λειτουργίας πρατηρίου τηρεί και επιβάλλει την τήρησιν υπό ιδίαν ευθύνην, των εποµένων
κανονισµών:
α) Η µετάγγισις του υγραερίου από του βυτιοφόρου εις την δεξαµενήν δεν άρχεται προ
της διαπιστώσεως ότι:
αα) Τα ηλεκτρικά κυκλώµατα του βυτιοφόρου διεκόπησαν.
ββ) Οι τροχοί του αυτοκινήτου ησφαλίσθησαν µε αναστολείς (τάκους).
γγ) Το βυτιοφόρο γειώθηκε ηλεκτρικώς.
δδ) Ηλέχθη και εβεβαιώθη η πλήρης εφαρµογή των ρακόρ και των συνδέσεων των
ευκάµπτων ή βιδωτών σωληνώσεων οι οποίοι προορίζονται δια την µετάγγισιν.
β) Κατά την διάρκειαν της µεταγγίσεως το απασχολούµενο προσωπικό τηρεί αυστηρώς
την απαγόρευσιν καπνίσµατος και οπωσδήποτε απαγορεύει το άναµµα φλογών εις µίαν ακτίνα
τουλάχιστον 15µ. εκ του χώρου µεταγγίσεως.

γ) Κατά την διάρκειαν της µεταγγίσεως ή του ανεφοδιασµού αυτοκινήτου δι’υγραερίου
το απασχολούµενο προσωπικό έχει πλησίον αυτού ένα φορητόν πυροσβεστήρα έτοιµον προς
χρήσιν και εις άριστην κατάστασιν.
δ) Κατά την διάρκειαν του ανεφοδιασµού αυτοκινήτου δι’ υγραερίου, το
απασχολούµενο προσωπικόν τηρεί και υποχρεώνει και τους έτερους να τηρούν τας
απαγορεύσεις της περιπτ. β’ του παρόντος άρθρου και βεβαιώνεται ότι οι κινητήρες των προς
ανεφοδιασµόν αυτοκινήτων ή ετέρων που ευρίσκονται πλησίον, είναι εκτός λειτουργίας.
ε) Εις τας µικτάς εγκαταστάσεις (άρθρον 25) απαγορεύεται η µετάγγισις υγραερίου
συγχρόνως µε την µετάγγισιν άλλων υγρών καυσίµων.
στ) Το απασχολούµενον εις το πρατήριον προσωπικόν είναι ηλικίας τουλάχιστον 18
ετών και:
αα) Γνωρίζει καλώς τον τρόπον λειτουργίας των συσκευών αι οποίαι περιγράφονται εις
τας προηγουµένας περιπτώσεις ως και την χρήσιν των πυροσβεστήρων.
ββ) Είναι εκπαιδευµένον εις τους χειρισµούς τους απαραιτήτους δια την πρόληψιν και
µείωσιν των κινδύνων προκλήσεως ατυχηµάτων.
ζ) Εις τον χώρο της εγκαταστάσεως του πρατηρίου και εις θέσιν εµφανή αναρτάται µια
µεγάλη πινακίς εις την οποίαν αναγράφονται ευκρινώς αι διατάξεις του παρόντος άρθρου ως
και µία κάτοψις της εγκαταστάσεως του πρατηρίου. Αι πινακίδες µε τας λέξεις
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΑΣΑ ΧΡΗΣΙΣ ΠΥΡΟΣ» τοποθετούνται εις την
είσοδον του πρατηρίου και πλησίον των συσκευών διανοµής της δεξαµενής και του στοµίου
πληρώσεως αυτή.
η) Εις περίπτωσιν πυρκαϊάς ή κινδύνου, το προσωπικόν του πρατηρίου εµποδίζει δια
κινητών σηµάτων ή µπαρών (δρύφακτα), ή δε’ οιουδήποτε ετέρου µέσου την είσοδον ετέρων
οχηµάτων εις τον χώρο του πρατηρίου.
Άρθρον 23
Αποστάσεις Ασφαλείας
Εκτός των οριζοµένων εις τα προηγούµενα άρθρα τα οποία αναφέρονται εις τας ελαχίστας
αποστάσεις ασφαλείας δια την εγκατάστασιν πρατηρίου, ο χώρος εις τον οποίον ταύτα
κατασκευάζονται πληρούν και τας ακολούθους προϋποθέσεις:
α) Πλησίον οδών, η απόστασις µεταξύ του πλησιέστερου σηµείου του περιβλήµατος
της δεξαµενής ή του περιµετρικού τοιχείου του φρεατίου των αντλιών ή των συσκευών
διανοµής ή του στοµίου πληρώσεως και του πλέον πλησιεστέρου σηµείου του άκρου της οδού
δεν είναι µικροτέρου των:
αα) 28µ. δι’ αυτοκινητοδρόµους, εθνικάς οδούς του βασικού δικτύου και
σιδηροδροµικάς γραµµάς.
ββ) 15µ. διά τους υπολοίπους οδούς
β) Εντός του χώρου της εγκαταστάσεως του πρατηρίου:
αα) µεταξύ του περιβλήµατος της δεξαµενής υγραερίου ή του περιµετρικού τοιχείου
του φρεατίου των αντλιών ή του σηµείου πληρώσεως ή της συσκευής διανοµής υγραερίου και
του πλησιεστέρου σηµείου της περιφράξεως του πρατηρίου υπάρχει ελαχίστη απόστασις 15µ.,
ββ) µεταξύ εκάστου επικινδύνου σηµείου της εγκαταστάσεως (ως δεξαµενής υγραερίου
φρεατίου αντλιών στοµίου πληρώσεως και συσκευών διανοµής) και των βοηθητικών
εγκαταστάσεων του πρατηρίου (διαµέρισµα πρατηρίου, χώρος πλυντηρίου, αποθήκη
βοηθητικού εξοπλισµού της εγκαταστάσεως του πρατηρίου, τουαλέτες, συνεργείον επισκευής
αυτοκινήτων επιφανείας ουχί µεγαλυτέρας των 70µ2 ), η απόστασις δεν είναι µικρότερη των
15µ.,
γγ) µεταξύ των ιδίων επικινδύνων σηµείων και τυχόν υφισταµένης µικράς οικίας
διανοµής του προσωπικού του πρατηρίου ή τυχόν εστιατορίου ή µπαρ, η ανωτέρω απόστασις

δεν είναι µικρότερη των 20µ. Εις τας περιπτώσεις ταύτας η συνολική ωφέλιµος επιφάνεια
(αφαιρουµένων των περιµετρικών και διαχωριστικών τοίχων) δι’ εν έκαστον των ως άνω
κτισµάτων δεν είναι µεγαλυτέρα των 30 τ.µ.,
δδ) µεταξύ των δεξαµενών υγραερίου ή του περιµετρικού τοιχείου του φρεατίου των
αντλιών και των συσκευών διανοµής υγραερίου τηρείται αµοιβαίως η απόστασις των 10µ. Αύτη
υπολογίζεται εκ του πλησιεστέρου σηµείου του περιβλήµατος της δεξαµενής υγραερίου ή του
περιµετρικού τοιχείου του φρεατίου των αντλιών.
Αι εις τας υποπερίπτ. αα’ – γγ’ της παρούσης περίπτ. αναφερόµεναι αποστάσεις
µετρώνται εκ του πλησιεστέρου σηµείου του περιβλήµατος της δεξαµενής του περιµετρικού
τοιχείου του φρεατίου των αντλιών των συσκευών διανοµής και του κιβωτίου του στοµίου
πληρώσεως.
Άρθρον 24
Συνέπειαι µειώσεως αποστάσεων ασφαλείας
Αν δι’ οιονδήποτε λόγον αι αποστάσεις ασφαλείας αι οποίαι αναφέρονται εις τα άρθρα 2, 3, 4,
5, 20, 21, 23 και 34 ελαττωθούν, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου.

Άρθρον 25
Μικταί Εγκαταστάσεις
1. Εις την περίπτωσιν εγκαταστάσεως δεξαµενής υγραερίου και συσκευής διανοµής
αυτού εις χώρον προϋπάρχοντος πρατηρίου βενζίνης και πετρελαίου ή συνυπάρξεως εξ αρχής
αµφοτέρων των εγκαταστάσεων (υγραερίου και βενζίνης ή πετρελαίου), εκτός της τηρήσεως
των διατάξεων των προηγουµένων άρθρων και των σχετικών διατάξεων του Β.∆/τος 465/1970
τηρείται η απόστασις των 10µ. µεταξύ των συσκευών της µιας και της ετέρας εγκαταστάσεως,
ήτοι:
α) Μεταξύ των δεξαµενών (υγραερίων, βενζίνης και πετρελαίου)
β) Μεταξύ των συσκευών διανοµής (υγραερίου, βενζίνης και πετρελαίου).
γ) Μεταξύ των δεξαµενών της µιας εγκαταστάσεως και των συσκευών διανοµής της
ετέρας εγκαταστάσεως ή και αντιστρόφως.
Η κατά τα άνω ελαχίστη απόστασις των 10µ. µετράται εκ του πλησιεστέρου σηµείου του
περιµετρικού τοιχείου του φρεατίου των αντλιών ή του περιβλήµατος της δεξαµενής υγραερίου
ή του στοµίου πληρώσεως αυτής και του φρεατίου πληρώσεως ή του στοµίου εξαερώσεως της
δεξαµενής εναποθηκεύσεως βενζίνης ή πετρελαίου.
2. Εις τας µικτάς εγκαταστάσεις, απαγορεύεται γενικώς η χρήσις φορητών
χειροκινήτων αντλιών παροχής µίγµατος βενζίνης µετ’ ορυκτελαίου.
Άρθρον 26
Συνέπειαι µειώσεως αποστάσεων ασφαλείας εις
µικτάς εγκαταστάσεις
Αν δι’ οιονδήποτε λόγον εις τας µικτάς εγκαταστάσεις του προηγουµένου άρθρου, αι
αποστάσεις ασφαλείας αι οποίαι αναφέρονται εις τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 20, 21, 23, 25 και 34
ελαττωθούν, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου. Η ανάκλησις αύτη αφορά µόνον

την εγκατάστασιν διανοµής υγραερίου εφ’ όσον πρόκειται, δι’ εγκατάστασιν εις την οποίαν
προϋπήρχεν αµιγές πρατήριον (βενζίνης ή πετρελαίου) ή και δια νέαν εξ υπαρχής µικτήν
εγκατάστασιν, υπό την προϋπόθεσιν ότι η περαιτέρω λειτουργία της εγκαταστάσεως του
πρατηρίου δια την διανοµήν µόνον βενζίνης ή και πετρελαίου δεν αντίκειται εις τας διατάξεις
του 465/70 Β.∆. Εις ας περιπτώσεις δεν συντρέχουν αι ανωτέρω προϋποθέσεις ανακαλείται
οριστικώς η άδεια λειτουργίας όλης της εγκαταστάσεως.
Άρθρον 27
Τήρησις Κανονισµών
Εις τας µικτάς εγκαταστάσεις (άρθρον 25) οι κανονισµοί λειτουργίας οι οποίοι προβλέπονται
υπό του άρθρου 22 τηρούνται και δια τας εγκαταστάσεις πληρώσεως και διανοµής καυσίµων
βενζίνης και πετρελαίου.
Άρθρον 28
∆ικαιούµενοι αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας
1. Άδειαι ιδρύσεως πρατηρίων υγρών καυσίµων δηµοσίας χρήσεως (υγραερίου,
υγραερίου και βενζίνης ή πετρελαίου) χορηγούνται ελευθέρως και απεριορίστως εις παν
φυσικόν ή νοµικόν πρόσωπον.
2. Τα φυσικά πρόσωπα ή µέλη Εταιρειών προκειµένου να τύχουν αδείας ιδρύσεως και
λειτουργίας τοιούτων πρατηρίων δηµοσίας χρήσεως, δέον να έχουν συµπληρώσει το 21ον έτος
της ηλικίας των και να είναι Έλληνες υπήκοοι. Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται η βάσει των
διατάξεων του παρόντος, χορήγησις αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών
καυσίµων(υγραερίου, υγραερίου και βενζίνης ή πετρελαίου) εις οµογενείς εκ Ρωσίας, Β.
Ηπείρου, Κύπρου, Ρουµανίας, Τουρκίας, Αιγύπτου ως και τα γεννηθέντα τέκνα τοιούτων
προσώπων. Οι εκ Τουρκίας οµογενείς κατά την υποβολήν των δικαιολογητικών επιδεικνύουν
επί πλέον εν ισχύι δελτίον παραµονής του Κέντρου Αλλοδαπών αναγραφοµένου επί της
αιτήσεως του αριθµού µητρώου του ανωτέρω δελτίου. Επί ανωνύµων εταιρειών εχουσών την
έδραν των εν τη ηµεδαπή δεν εξετάζεται η υπηκοότης των µετόχων.
3. Έκαστον φυσικόν πρόσωπον ή Εταιρεία δικαιούται να τύχει µιας µόνο αδείας
λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων (υγραερίου, υγραερίου και βενζίνης ή πετρελαίου)
καθ’ άπασαν την επικράτειαν υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν είναι κάτοχοι τοιαύτης αδείας
ετέρου πρατηρίου.
4. Η χορήγησις αδειών λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων (υγραερίου, υγραερίου
και βενζίνης ή πετρελαίου)εις Εταιρείας πετρελαιοειδών απαγορεύεται, εκτός εάν τούτο
προβλέπεται εξ ειδικής µετά του ∆ηµοσίου συµβάσεως και µέχρι του υπ’ αυτής οριζοµένου
αριθµού πρατηρίου.
Άρθρον 29
Αρµόδιαι δια την χορήγησιν των αδειών υπηρεσίαι
Αι άδειαι ιδρύσεως και λειτουργίας των πρατηρίων υγραερίου χορηγούνται υπό των κατά τόπου
νοµαρχιών.

Άρθρον 30
∆ιαδικασία χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως αµιγών πρατηρίων
υγραερίου ή µικτών εγκαταστάσεων (άρθρον 25)
1. ∆ια την χορήγησιν αδείας ιδρύσεως πρατηρίου υγραερίου ή µικτής εγκαταστάσεως
υποβάλλονται εις την αρµοδίαν υπηρεσίαν της οικείας Νοµαρχίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτησις του ενδιαφεροµένου
β) Τοπογραφικόν σχεδιάγραµµα της περιοχής εις εξαπολούν υπό κλίµακα 1:500 και
ακτίνα 200µ., εις το οποίον σηµειούται δι’ ερυθρού χρώµατος η οικοδοµική γραµµή, η θέσις
του πρατηρίου µε τα πλάτη των οδών ως και τα είδη των γειτονικών κτισµάτων. Ιδιαιτέρως
σηµειούνται αι ακριβείς θέσεις τυχόν υπαρχόντων νοσηλευτικών ιδρυµάτων, αρχαιολογικών
χώρων, εργοστασίων ή αποθηκών ευφλέκτων ή εκρηκτικών υλών, σχολείων, κινηµατογράφων
ή θεάτρων, εκκλησιών, στρατοπέδων, νεκροταφείων, µονίµων εγκαταστάσεων αθλητικών
κέντρων, εγκαταστάσεων των οποίων η λειτουργία προϋποθέτει χρήσιν φλογός, αγωγών
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ.
γ) Γραµµάτιον καταθέσεως εις το ∆ηµόσιον Ταµείον δραχµών πεντακοσίων (500).
δ) Επίδειξη εκλογικού βιβλιαρίου ή υποβολή βεβαιώσεως, περί καταθέσεως
δικαιολογητικών δια την έκδοσιν τούτου.
ε) Βεβαίωσις της αρµοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων ή της οικείας
νοµαρχίας ότι το οικόπεδον του υπό ίδρυσιν πρατηρίου κείται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός
κατωκηµένης περιοχής, ως αύτη χαρακτηρίζεται εκ των οικείων διατάξεων.
στ) Υπεύθυνος δήλωσις του αιτούντος, συντασσοµένη συµφώνως προς τας διατάξεις
του Ν.∆.105/69 ότι τυγχάνει ιδιοκτήτης του ακινήτου ή εφ’ όσον το ακίνητον δεν ανήκει εις
αυτόν υπεύθυνος δήλωσις του ιδιοκτήτου του ακινήτου ή του έχοντος δικαίωµα
χρησιµοποιήσεως του ακινήτου συµφώνως προς τας διατάξεις του Ν.∆. 105/69, εις ήν θα
δηλούνται ότι συναινεί δια την ίδρυσιν του πρατηρίου υπό του αιτούντος.
ζ) Υπεύθυνος δήλωσις κατά τας διατάξεις του Ν.∆. 105/69, εν η ο αιτών δηλοί ότι δεν
κατεδικάσθη επί λιποταξία ή ανυποταξία και ότι δεν υπόκειται εις τας υπό των άρθρων 82 και
83 του Ν.∆.720/70 «περί στρατολογίας», ως ούτος εκάστοτε ισχύει απαγγελοµένας στερήσεις
και ανικανότητας και δεν κατεδικάσθη κατά την τελευταίαν πενταετίαν δια νοθείαν καυσίµων.
2. Μετά την υποβολήν και τον έλεγχον των δικαιολογητικών διενεργείται αυτοψία υπό
επιτροπής δύο ή περισσοτέρων µηχανικών ή υποµηχανικών, οριζοµένων υπό του οικείου
νοµάρχου, προς γνωµοδότησιν δια την καταλληλότητα της θέσεως ίνα ιδρυθή το πρατήριον. Η
Επιτροπή µετά την αυτοψίαν υποβάλει λεπτοµερή έκθεσιν.
3. Εις περιπτώσεις κατά τας οποίας προκύπτει, εκ των υποβαλλοµένων εις τας αρµοδίας
υπηρεσίας τοπογραφικών σχεδίων, η ακαταλληλότης της προτεινόµενης θέσεως ιδρύσεως
πρατηρίου υγραερίου, είτε εκ λόγων αναφεροµένων εις τας διαστάσεις και την έκτασιν του
διατιθεµένου οικοπέδου είτε εξ άλλων τοιούτων (θέσις, γειτνιάζουσαι εγκαταστάσεις κ.λ.π.)
παρέλκει η διενέργεια αυτοψίας.
4. Η κατά τα ανωτέρω αυτοψία δια την έγκρισιν της καταλληλότητος θέσεώς τινος
προς ίδρυσιν πρατηρίου αναφέρεται κυρίως εις τα στοιχεία της περιοχής και ουχί εις τας
διαστάσεις του ακινήτου και την βάσει τούτων δυνατότητα διαµορφώσεως επ’ αυτού
πρατηρίου.
5. Εφ’όσον η προτεινόµενη θέσις κρίνεται κατάλληλος δια την ίδρυσιν πρατηρίου, ο
ενδιαφερόµενος ειδοποιείται εγγράφως περί τούτου, υποχρεούµενος όπως εντός εξαµήνου από
της ηµεροµηνίας εκδόσεως της εν προκειµένω εγγράφου ειδοποιήσεως, ανατρεπτικής
προθεσµίας υποβάλη τα σχέδια συνδέσεως του πρατηρίου µετά της οδού εις την αρµοδίαν κατά
τόπον διανοµαρχιακήν υπηρεσίαν του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων προκειµένου περί εθνικών
οδών και ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νοµαρχίας προκειµένου περί όλων των άλλων οδών

δια να τύχη της σχετικής απαραιτήτου εγκρίσεως. Τα σχέδια ταύτα µετά της σχετικής
εγκρίσεως υποβάλλονται εν συνεχεία εις την αρµοδίαν κατά το παρόν άρθρον υπηρεσίαν οµού
µετά των κάτωθι συµπληρωµατικών δικαιολογητικών:
α) Σχεδιαγράµµατος υπό κλίµακα 1:50 ή 1:100 εν κατόψει και τοµή, εµφαίνον το
κτίριον το οποίον θα χρησιµοποιηθή ως διαµέρισµα του πρατηρίου και των τυχόν ετέρων
βοηθητικών ή κυρίων κτισµάτων, τας ακριβείς διαστάσεις αυτών ως και το είδος της
κατασκευής των τοίχων, δαπέδων, οροφής και των τυχόν υπαρχόντων διαχωρισµάτων.
β) Σχεδιαγράµµατος υπό κλίµακα 1:200, εµφαίνον την θέσιν του κτιρίου και των τυχόν
ετέρων βοηθητικών ή κυρίων κτισµάτων ως και την θέσιν των εγκατασταθησοµένων συσκευών
διανοµής υγραερίου, του φρεατίου εγκαταστάσεως των αντλιών υγραερίου, δεξαµενής
υγραερίου, του στοµίου πληρώσεως αυτής ή και των αντλιών και δεξαµενών καυσίµων
βενζίνης και πετρελαίου, το πλάτος του προ του διαµερίσµατος του πρατηρίου ελευθέρου
χώρου, τη διαµόρφωσιν αυτού ως και τας λεπτοµερείας συνδέσεως του µετά της ή των οδών.
γ) Τεχνικής περιγραφής και σχεδιαγράµµατος υπό κλίµακα 1:20 ή 1:50, εµφαίνον την
θέσιν και τας διαστάσεις του φρεατίου εγκαταστάσεως των αντλιών υγραερίου, τας διαστάσεις
των δεξαµενών (υγραερίου βενζίνης και πετρελαίου), τον τρόπον εγκαταστάσεως αυτών, τας
λεπτοµερείας υδραυλικής συνδέσεως των µετά των συσκευών διανοµής υγραερίου ή του
στοµίου πληρώσεως της δεξαµενής υγραερίου ή των αντλιών υγρών καυσίµων, τας
λεπτοµέρειας υδραυλικής συνδέσεως της δεξαµενής υγραερίου µετά των αντλιών διανοµής
υγραερίου ως και των ετέρων απαραιτήτων εξαρτηµάτων και συσκευών.
δ) Σχεδιαγράµµατος και τεχνικής περιγραφής του συστήµατος πυροσβέσεως (άρθρον
21 παρ. 1).
ε) Σχεδιαγράµµατος ηλεκτρολογικού και τεχνικής περιγραφής απάντων των
ηλεκτρικών κυκλωµάτων κινήσεως, φωτισµού και γειώσεως απάσης γενικώς της
εγκαταστάσεως.
Τα ανωτέρω σχεδιαγράµµατα υποβάλλονται εις/πενταπλούν επί τυποποιηµένου χάρτου κατά
DIN 476, (594 Χ 841 ή 420 Χ 594 ή 297 Χ 420 χιλ.), φέρουν την υπογραφήν του συντάξαντος
ταύτα µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή ναυπηγού διπλωµατούχου µηχανικού ή πτυχιούχου
µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου υποµηχανικού (αναλόγως της υποβαλλοµένης µελέτης
µηχανολογικής ή ηλεκτρολογικής) και του ενδιαφεροµένου, να έχουν δε σηµανθή δεόντως.
∆εξιά και κάτωθι των σχεδιαγραµµάτων συντάσσεται υπόµνηµα φέρον τεχνικάς λεπτοµερείας
της κατασκευής ως και στοιχεία του αιτούντος. Αι τεχνικαί περιγραφαί υποβάλλωνται εις
πενταπλούν, φέρουν την υπογραφήν του συντάξαντος αυτάς κατά τα ανωτέρω διπλωµατούχου
µηχανικού ή πτυχιούχου υποµηχανικού, έχουν δε σηµανθή δεόντως.
στ) Προϋπολογισµού της δαπάνης εις διπλούν διά την προµήθειαν και εγκατάστασιν
των συσκευών διανοµής και των δεξαµενών αναλυτικώς, ως και απασών των λοιπών
µηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υπογεγραµµένου υπό του συντάξαντος
τούτον κατά τα ανωτέρω διπλωµατούχου µηχανικού ή πτυχιούχου υποµηχανικού και του
ενδιαφεροµένου.
ζ) Γραµµατίου καταθέσεως εις το δηµόσιον ταµείον δρχ. 500 δι’εκάστην συσκευήν
διανοµής υγραερίου και δι’εκάστην αντλίαν παροχής βενζίνης πετρελαίου, (εφ’ όσον πρόκειται
περί πρώτης εγκαταστάσεως συσκευών και τοιούτων αντλιών), συνυπολογιζοµένου και του
αρχικώς κατατεθέντος τοιούτου (άρθρον 30 παρ. 1 εδαφ.γ). Προκειµένου περί τοποθετήσεως
αντλίας υγρού καυσίµου υποβάλλεται και δεύτερον γραµµάτιον καταθέσεως εις το δηµόσιον
ταµείον δρχ. 500. Ισόποσον γραµµάτιον υποβάλλεται και εις την περίπτωσιν εγκαταστάσεως
πλυντηρίου – λιπαντηρίου.
6. Μετά την υποβολήν των ανωτέρω συµπληρωµατικών δικαιολογητικών, η υπηρεσία
προβαίνει εις τον έλεγχον αυτών και εφ’ όσον ταύτα πληρούν τους διά του παρόντος
καθοριζοµένους όρους, χορηγεί την άδειαν ιδρύσεως του πρατηρίου υπό την προϋπόθεσιν της
προηγουµένης υποβολής των κάτωθι αποδεικτικών:
α) Αποδεικτικού καταθέσεως εις το Τεχνικόν Επιµελητήριον της Ελλάδος (ΤΕΕ) ή εις
τα παραρτήµατα αυτού ή την εξουσιοδοτηµένην υπό του ΤΕΕ τράπεζαν της αµοιβής του

συντάξαντος την µελέτην διπλωµατούχου µηχανικού ή πτυχιούχου υποµηχανικού κατά την
διαδικασίαν την οριζοµένην υπό του από 30/31.5.65 Β.∆/τος ως τούτο ετροποποιήθη και
συνεπληρώθη µεταγενεστέρως.
β) Αποδεικτικού καταθέσεως των υπό των διατάξεων του Α.Μ. 2326/40 και 546/43
οριζοµένων υπέρ του ΤΣΜΕ∆Ε (2% και 1%) και Ε.Μ.Π. (1‰ και 0,5‰) κρατήσεων επί ως της
άνω αµοιβής του συντάξαντος την µελέτην διπλωµατούχου µηχανικού ή πτυχιούχου
υποµηχανικού, και
γ) Αποδεικτικού προκαταβληθέντος εις το δηµόσιον ταµείον φόρου επί της αµοιβής του
κατά τα ανωτέρω διπλωµατούχου µηχανικού ή πτυχιούχου υποµηχανικού, τόσον διά την
µελέτην όσον και διά την επίβλεψιν των εγκαταστάσεων του πρατηρίου.
Αρµόδιοι διά την κατά την παρούσαν παράγραφον θεώρησιν των σχετικών πινάκων αµοιβής
των µηχανικών ή υποµηχανικών ως και διά την έκδοσιν των σχετικών εντολών καταβολής
κρατήσεων υπέρ του δηµοσίου ή υπέρ τρίτων είναι διά µεν την περιοχήν του Νοµού Αττικής το
Τ.Ε.Ε. διά δε τας λοιπάς περιοχάς αι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών των νοµών, όπου δεν
υφίσταται παράρτηµα του Τ.Ε.Ε.
7. Επιτρέπεται η διά µιάς αποφάσεως χορήγησις αδείας ιδρύσεως αµιγούς πρατηρίου
υγραερίου ή και µικτής εγκαταστάσεως πρατηρίου (άρθρον 25), εντός της εκτάσεως του οποίου
περιλαµβάνεται και πλυντήριον – λιπαντήριον.
8. Η άδεια ιδρύσεως µεθ’ ενός τοπογραφικού σχεδίου και µιας πλήρους σειράς
εγκεκριµένων σχεδιαγραµµάτων, κοινοποιείται απαραιτήτως εις το αρµόδιον διά την χορήγησιν
της αδείας οικοδοµής πολεοδοµικόν γραφείον, εις την αρµοδίαν διά την οδόν τεχνικήν
υπηρεσίαν, εις την οικείαν πυροσβεστικήν υπηρεσίαν και εις τον ενδιαφερόµενον. Επίσης η
άδεια ιδρύσεως µεθ’ ενός τοπογραφικού σχεδίου κοινοποιείται εις την οικείαν Αστυνοµικήν
αρχήν.
9. Η άδεια ιδρύσεως είναι διαρκείας (18) µηνών δυναµένη να παραταθή δις επί
οκτάµηνον, εφ’ όσον υποβληθή σχετική αίτησις προ της λήξεως αυτής ή της πρώτης
παρατάσεώς της, κατά περίπτωσιν και διεπιστωθή ότι δεν επερατώθησαν αι οικοδοµικαί
εργασίαι των κτισµάτων του πρατηρίου ή αι εργασίαι διαµορφώσεως του προ του πρατηρίου
χώρου. Αίτησις παρατάσεως της αδείας ιδρύσεως, υποβαλλοµένη µετά την λήξιν αυτής ή της
πρώτης παρατάσεώς της θεωρείται ως νέα αίτησις δια την εξ υπαρχής έρευναν χορηγήσεως
αδείας ιδρύσεως, υποβαλλοµένων των εις τις περίπτ. α’γ’ δ’ ε’ στ’ και ζ’ της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου δικαιολογητικών.
Άρθρον 31
∆ιαδικασία χορηγήσεως αδειών λειτουργίας αµιγών πρατηρίων υγραερίου ή και µικτών
εγκαταστάσεων εγκαταστάσεως, προ της λήξεως της ισχύος της αδείας ιδρύσεως αυτού,
υποβάλλονται εις την αρµοδίαν υπηρεσίαν της οικείας νοµαρχίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτησις του ενδιαφεροµένου υπέρ του οποίου εξεδόθη η άδεια ιδρύσεως του
πρατηρίου.
β) Υπεύθυνος δήλωσις του αιτούντος, συντασσοµένη συµφώνως προς τας διατάξεις του
Ν.∆. 105/1969 εις την οποίαν να δηλούται ότι δεν είναι κάτοχος αδείας λειτουργίας ετέρου
πρατηρίου υγραερίου, ή βενζίνης ή πετρελαίου δηµοσίας χρήσεως ή και µικτής εγκαταστάσεως
ή ιδανικών µεριδίων αυτών καθ’άπασαν την επικράτειαν.
γ) Υπεύθυνος δήλωσις του επιβλέψαντος την εκτέλεσιν των µηχανολογικών και
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πρατηρίου διπλωµατούχου µηχανικού ή πτυχιούχου
υποµηχανικού, συντασσοµένη συµφώνως προς τις διατάξεις του Ν.∆. 105/1969, εις την οποίαν
να δηλούται ότι άπασαι αι εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν συµφώνως προς τα εγκεκριµένα
σχεδιαγράµµατα και τας τεχνικάς περιγραφάς, τηρηθέντων κατά την εκτέλεσιν των όρων, των
περιεχοµένων εις την άδειαν ιδρύσεως και εις το παρόν.

δ) Έγγραφος συναίνεσις της αρµοδίας διά την οδόν υπηρεσίας του Υπουργείου
∆ηµοσίων Έργων ή της οικείας Νοµαρχίας, κατά περίπτωσιν, επί της χορηγήσεως της
αιτουµένης αδείας λειτουργίας παρεχοµένην µετά εξακρίβωσιν ότι αι εργασίαι εξετελέσθησαν
συµφώνως προς τα εγκεκριµένα σχέδια.
ε) Πιστοποιητικόν υδραυλικής δοκιµασίας της δεξαµενής υγραερίου και των
σωληνώσεων διανοµής και µεταγγίσεως υγραερίου το οποίο εκδίδεται, τη αιτήσει του
ενδιαφεροµένου, υπό της αρµοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας. Εις
το εν λόγω πιστοποιητικόν αναγράφονται:
αα) Ο αριθµός εγκρίσεως της κατασκευής της δεξαµενής
ββ) Το όνοµα του κατασκευαστού
γγ) Ο αύξων αριθµός σειράς της δεξαµενής
δδ) Η ηµεροµηνία της τελευταίας υδραυλικής δοκιµής και η πίεσις η οποία
εχρησιµοποιήθη.
εε) Η χωρητικότης της δεξαµενής και η επιτρεποµένη µεγίστη πληρότης αυτής εις
λίτρα.
στστ) Ο τύπος του υγραερίου ο οποίος ελήφθη υπ’ όψει κατά τον υπολογισµόν της
δεξαµενής.
στ) Βεβαίωσις της οικείας πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι τα µέτρα πυρασφαλείας της
εγκαταστάσεως του πρατηρίου υγραερίου (σταθερά και φορητά αντιπυρικά µέσα) έχουν καλώς,
και συµφώνως προς τους όρους του παρόντος.
2. Εις περίπτωσιν µεταβιβάσεως ή µισθώσεως ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον
παραχωρήσεως της εκµεταλλεύσεως του πρατηρίου τυχόντος αδείας ιδρύσεως, η άδεια
λειτουργίας χορηγείται επ’ ονόµατι του εις ον παραχωρείται ως ανωτέρω η εκµετάλλευσις
κατόπιν αιτήσεως του, συν τη υποβολή των υπό των περίπτ. β’, γ’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ της
προηγουµένης παραγράφου δικαιολογητικών, ως και των ακολούθως συµπληρωµατικών
τοιούτων:
α) Γραµµατίου καταθέσεως εις δηµόσιον ταµείον, ως εις την περίπτ. ζ’ της παρ. 5 του
άρθρου 30 του παρόντος αναφέρεται.
β) Επίδειξη εκλογικού βιβλιαρίου ή βεβαίωσις περί καταθέσεως δικαιολογητικών διά
την έκδοσιν τούτου.
γ) Υπευθύνου δηλώσεως του αιτούντος την άδειαν λειτουργίας, συντασσοµένης
συµφώνως προς τας διατάξεις του Ν.∆. 105/69, ότι ούτος έχει νόµιµον δικαίωµα
εκµεταλλεύσεως του πρατηρίου και ότι δεν κατεδικάσθη επί λιποταξία ή ανυποταξία και ότι δεν
υπόκειται εις τας υπό των άρθρων 82 και 83 του Ν.∆. 720/70 «περί στρατολογίας» ως ούτος
εκάστοτε ισχύει, απαγγελλοµένας στερήσεις και ανικανότητα και ότι δεν κατεδικάσθη κατά την
τελευταίαν πενταετίαν διά νοθείαν καυσίµων.
3. Μετά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών χορηγείται η άδεια λειτουργίας,
ήτις ισχύει επί πενταετίαν.
4. Η χορηγούµενη άδεια λειτουργίας, ουδέν δικαίωµα δηµιουργεί υπέρ του προσώπου
εις το οποίον αύτη εχορηγήθη ή υπέρ τρίτου ουδέ τυχόν διά το πρατήριον, δύναται δε, εφ’ όσον
διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να υφίστανται οι προϋποθέσεις υπό τας οποίας
εχορηγήθη, να αφαιρεθή προσωρινός ή οριστικώς δι’ ητιολογηµένης ειδικής αποφάσεως της
αρχής η οποία εχορήγησε ταύτην, χωρίς εκ τούτου να δύναται να εγερθή οποιαδήποτε αξίωσις
υπ’ αυτών.
Άρθρον 32
Ανανέωσις της αδείας λειτουργίας
1. ∆ιά την ανανέωσιν αδείας λειτουργίας του πρατηρίου, προ της λήξεως αυτής,
υποβάλλονται εις την αρµοδίαν υπηρεσίαν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτησις του ενδιαφεροµένου.
β) Γραµµάτιον καταθέσεως εις δηµόσιον ταµείον δραχµών 300 δι’ εκάστην συσκευήν
διανοµής υγραερίου, ή µόνιµον αντλίαν παροχής υγρών καυσίµων και δραχµών δι’ έκαστον
πλυντήριον – λιπαντήριον.
γ) Υπεύθυνος δήλωσις του αιτούντος, συντασσοµένη συµφώνως προς τις διατάξεις του
Ν.∆. 105/1969, 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 υπό των άρθρων 82 και 83 του Ν.∆. 720/70 «περί στρατολογίας» ως ούτος
εκάστοτε ισχύει, απαγγελοµένας στερήσεις και ανικανότητας.
δ) Υπεύθυνος δήλωσις διπλωµατούχου µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή ναυπηγού
µηχανικού ή µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου πτυχιούχου υποµηχανικού ειδικότητος αντιστοίχου
προς την ελεγχθησοµένην µηχανολογικήν ή ηλεκτρολογικήν εγκατάστασιν, συντασσοµένη
συµφώνως προς τις διατάξεις του Ν.∆. 105/1969, ότι άπασαι αι µηχανολογικαί και
ηλεκτρολογικαί εγκαταστάσεις του πρατηρίου ευρίσκονται εις άριστην κατάστασιν και
λειτουργούν καλώς.
ε) Το υπό της περιπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος πιστοποιητικό.
στ) Την υπό της περίπτ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος βεβαίωσιν.
Εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν έλαβεν χώραν οποιαδήποτε µεταβολή των στοιχείων της
εγκαταστάσεως του πρατηρίου ή ουσιώδης τοιαύτη της πέρις αυτού περιοχής κατά την
διάρκειαν της πενταετίας, κατά την οποίαν ίσχυεν η προηγουµένως χορηγηθείσα άδεια
λειτουργίας, απαιτείται η υποβολή νέων λεπτοµερειακών σχεδίων, κατά τα εις το άρθρον 30
οριζόµενα, εις την αρµοδίαν υπηρεσίαν διά της ανανέωσιν της αδείας λειτουργίας. Μετά την
υποβολήν και τον έλεγχον των ως άνω δικαιολογητικών, εις πάσαν περίπτωσιν διενεργείται,
αυτοψία υπό επιτροπής δύο ή περισσοτέρων µηχανικών ή υποµηχανικών, οριζοµένων υπό του
οικείου νοµάρχου, προς γνωµοδότησιν διά την δυνατότητα ή µη της περαιτέρω λειτουργίας της
εγκαταστάσεως του πρατηρίου. Η Επιτροπή µετά την αυτοψία υποβάλλει λεπτοµερή έκθεσιν. Η
υπηρεσία, εφ’ όσον η πρότασις της επιτροπής είναι θετική, προβαίνει εις την ανανέωσιν της
αδείας λειτουργίας της εγκαταστάσεως του πρατηρίου, άλλως εις την ανάκλησιν της αδείας
λειτουργίας αυτού, προσωρινώς ή οριστικώς, αναλόγως της περιπτώσεως, επιφυλασσοµένων
πάντοτε των εν άρθροις 24 και 26 του παρόντος οριζοµένων.
2. Μη εµπρόθεσµος υποβολή αιτήσεως µετά των ανωτέρω οριζοµένων
δικαιολογητικών προς ανανέωσιν αδείας λειτουργίας πρατηρίου, δύναται να αποτελέσει λόγον
προσωρινής αφαιρέσεως της εν λόγω αδείας δι’ αποφάσεως του οικείου νοµάρχου επί χρονικόν
διάστηµα µέχρι εξ (6) µηνών.
3. Τυχόν εγκρινοµένη ανανέωσις της αδείας λειτουργίας του πρατηρίου µετ’
εκπρόθεσµον υποβολήν αιτήσεως, συνεπάγεται την καταβολήν των υπό της περιπτώσεως ζ’ της
παρ. 5 του άρθρου 30 του παρόντος οριζοµένων υπέρ του ∆ηµοσίου εισφορών αντί των εις την
περίπτ. β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου οριζοµένων, θεωρουµένης περιπτώσεως ταύτης ως
εξ υπαρχής εξετάσεως του αιτήµατος. Εις την περίπτωσιν ταύτην ο χρόνος ισχύος της νέας
αδείας λειτουργίας υπολογίζεται από της λήξεως της προηγουµένης τοιαύτης.
Άρθρον 33
Αλλαγή δικαιούχων αδείας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου
ή µικτής εγκαταστάσεως
Εις περίπτωσιν παραχωρήσεως της χρήσεως ή της εκµεταλλεύσεως, εν όλω ή εν µέρει, νοµίµως
κατά τα ανωτέρω, λειτουργούντος πρατηρίου εις τρίτον πρόσωπον, η νέα άδεια λειτουργίας της
εγκαταστάσεως επ’ ονόµατι του τρίτου προσώπου εκδίδεται τη υποβολή των κάτωθι
δικαιολογητικών:
α) Αίτησις του νέου εκµεταλλευτού.

β) Υπευθύνου δηλώσεως του νέου εκµεταλλευτού συντασσοµένης συµφώνως προς τις
διατάξεις του Ν.∆. 105/69, ότι δεν έχει την εκµετάλλευσιν ετέρου πρατηρίου ή ιδανικών
µεριδίων αυτού καθ’ άπασαν την επικράτειαν και ότι ούτος έχει νόµιµον δικαίωµα
εκµεταλλεύσεως του πρατηρίου, ότι δεν κατεδικάσθη κατά την τελευταίαν πενταετίαν διά
νοθείαν καυσίµων ως και επί λιποταξία ή ανυποταξία και ότι δεν υπόκειται εις τας υπό των
άρθρων 82 και 83 του Ν.∆. 720/70 ως ούτος εκάστοτε ισχύει, απαγγελλοµένας στερήσεις και
ανικανότητας.
γ) Γραµµατίου καταθέσεως εις το δηµόσιον ταµείον δραχµών 500 δι’ εκάστην
συσκευήν διανοµής υγραερίου ή αντλίαν υγρών καυσίµων (βενζίνης και πετρελαίου) και
δραχµών 500 δι’έκαστον πλυντήριον – λιπαντήριον.
δ) Υπευθύνου δηλώσεως του νέου εκµεταλλευτού, συντασσοµένη συµφώνως προς τας
διατάξεις του Ν.∆. 105/1969, ότι ουδεµία αλλαγή του πρατηρίου επήλθεν.
ε) Υπευθύνου δηλώσεως συντασσοµένης και υπογεγραµµένης ως ορίζεται εις την
περίπτ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος.
στ) Επίδειξις εκλογικού βιβλιαρίου ή υποβολή βεβαιώσεως περί καταθέσεως
δικαιολογητικών διά την έκδοσιν τούτου.
Η ούτω χορηγούµενη άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, ισχύει µέχρι της ηµεροµηνίας λήξεως
της οριζοµένης εις την χορηγηθείσαν, προ της επελθούσης µεταβολής, άδειαν λειτουργίας του
πρατηρίου.
Άρθρον 34
Τελικαί διατάξεις
1. Πρατήριον δεν δύναται να εγκατασταθή εις διαµέρισµα της προσόψεως σταθµού
αυτοκινήτων. Η ελαχίστη απόστασις του περιβλήµατος της δεξαµενής υγραερίου ή του
περιµετρικού τοιχείου του φρεατίου εγκαταστάσεως των αντλιών υγραερίου ή της συσκευής
διανοµής αυτού ή του στοµίου πληρώσεως τυχόν γειτνιάζοντος πρατηρίου υγραερίου µε το
σταθµόν αυτοκινήτων, είναι 45 µ.
2. Εις τας περιπτώσεις πρατηρίων υγραερίου ή µικτών εγκαταστάσεων ιδρυοµένων επί
οδών, διά τας οποίας γεννώνται αµφιβολίες διά τον χαρακτηρισµόν αυτών ως εθνικών ή
επαρχιακών υποβάλλεται υπό των ενδιαφεροµένων, σχετική βεβαίωσις της αρµοδίας προς
τούτο αρχής (Υπουργείον ∆ηµοσίων Έργων ή νοµαρχίας).
3. Το περιβάλλον του πρατηρίου όταν τούτο λειτουργεί, φωτίζεται καθ’ όλην την
διάρκειαν της νυκτός απλέτως ουχί όµως εκτυφλωτικώς διά τους επί της οδού κινουµένους προς
αποφυγήν ατυχηµάτων. Η όλη ηλεκτρική εγκατάστασις του πρατηρίου και του περιβάλλοντος
αυτού είναι στεγανή, η σχετική δε µελέτη συντάσσεται και υπογράφεται υπό του συντάξαντος
ταύτην κατά νόµον διπλωµατούχου µηχανικού ή πτυχιούχου υποµηχανικού, εγκρίνεται δε υπό
των αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµ. Έργων και η έγκρισις προσκοµίζεται υπό του
ενδιαφεροµένου εις την αρµοδίαν πολεοδοµικήν υπηρεσίαν ως δικαιολογητικόν διά την
χορήγησιν της αδείας οικοδοµής. Η εκτέλεσις ενεργείται υπό την ευθύνην του επιβλέψαντος
κατά νόµον διπλωµατούχου µηχανικού ή πτυχιούχου υποµηχανικού.
4. Επιβάλλεται η πλήρης σήµανσις του κόµβου κυκλοφοριακής συνδέσεως του
πρατηρίου, ως εις τα εγκεκριµένα τυπικά σχέδια προβλέπεται.
5. Αµιγές πρατήριον παροχής υγραερίου, δύναται να εγκατασταθή εις απόστασιν από
ετέρου πρατηρίου υγρών καυσίµων (βενζίνης και πετρελαίου) ή πρατηρίου µικτής
εγκαταστάσεως (βενζίνης, πετρελαίου και υγραερίου) ή αµιγούς:
α) 5.000 µ. διά την περίπτωσιν εθνικών οδών του βασικού δικτύου της χώρας.
β) 3.000 µ. διά την περίπτωσιν εθνικών οδών δευτερεύοντος δικτύου της χώρας και
επαρχιακών οδών.
γ) 300 µ. διά την περίπτωσιν δηµοτικών ή κοινοτικών οδών.

6. Γενικώς πρατήριον υγραερίου (αµιγές ή µικτόν) δεν δύναται να ιδρυθεί όταν η
απόστασις της περιφράξεως του πρατηρίου από ορίου τινός κατωκηµένης περιοχής, ως τούτο
καθορίζεται, κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων του υπ’ αριθ. 301/64 Β.∆/τος, δι’ αποφάσεως του
Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, είναι µικροτέρα:
α) Των 200 µ. διά τας περιπτώσεις των εθνικών οδών του βασικού δικτύου.
β) Των 120 µ. διά τας περιπτώσεις των εθνικών οδών του δευτερεύοντος δικτύου.
γ) Των 100 µ. διά τας περιπτώσεις των επαρχιακών οδών.
δ) Των 60 µ. διά τας περιπτώσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών οδών.
7. Επί κατασκευαζοµένων νέων οδών και προ της αποδόσεως της οδού εις το σύνολον
ή κατά τµήµατα, επισήµως εις κοινήν χρήσιν, δεν εξετάζονται τυχόν υποβληθησόµεναι αιτήσεις
ιδρύσεως πρατηρίου υγραερίου ή µικτών εγκαταστάσεων.
8. Επιθεωρήσεις πρατηρίων δύνανται να λαµβάνουν χώραν οποτεδήποτε κρίνει τούτο
σκόπιµον η αρµόδια υπηρεσία, προς διαπίστωσιν της καλής και συµφώνως προς τους όρους του
παρόντος λειτουργίας των πρατηρίων.
9. Αι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρµογήν επί των νέων εθνικών οδών α)
Κορίνθου – Πατρών, β) Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, γ) Κόµβου Αξιού (Χαλάστρας) – Ευζώνων
και δ) Κλειδίου – Βεροίας ως και των µελλοντικών δηµιουργουµένων οδών της αυτής
κατηγορίας, χαρακτηριζοµένων ως διεθνών αρτηριών ταχείας κυκλοφορίας, εις τας οποίας
απαγορεύονται απ’ ευθείας συνδέσεις παροδίων ιδιοκτησιών. ∆ιά τας οδούς της κατηγορίας
ταύτης, ισχύουν αι εκάστοτε ειδικαί διατάξεις αι οποίοι ρυθµίζουν τα της ιδρύσεως και
λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων και σταθµών εξυπηρετήσεως αυτοκινήτων.
10. Η περίπτ. δ’ του άρθρου 5 του 465/70 Β.∆/τος η οποία αναφέρεται εις την
δυνατότητα δηµιουργίας οµάδος πρατηρίων επί εθνικών οδών του βασικού δικτύου, δεν έχει
εφαρµογήν εις τας περιπτώσεις ιδρύσεως πρατηρίου εις τας οδούς της κατηγορίας της
προηγουµένης παραγράφου.
11. ∆ιά του πρατηρίου, είναι δυνατός ο ανεφοδιασµός δι υγραερίου µόνον των
αυτοκινήτων εκείνων διά τα οποία επιτρέπεται η χρησιµοποίησις ως καυσίµου του υγραερίου,
τούτο αποδεικνυοµένου εκ της αδείας κυκλοφορίας αυτών. Η µη τήρησις του περιορισµού
τούτου υπό του προσωπικού της εγκαταστάσεως του πρατηρίου, συνεπάγεται την προσωρινήν
αφαίρεσιν της αδείας λειτουργίας του πρατηρίου και την σφράγισιν των εγκαταστάσεων αυτού.
12. Εντός του περιφραγµένου χώρου της δεξαµενής και εις εµφανή θέσιν, αναρτάται
µεταλλική πινακίς εξ ανθισπινθηριστικού υλικού εις την οποίαν αναγράφονται άπαντα τα
στοιχεία της δεξαµενής τα αναφερόµενα εις πιστοποιητικόν υδραυλικής δοκιµασίας της
δεξαµενής, το χορηγούµενον υπό του Υπουργείου Βιοµηχανίας.
13. Απαγορεύεται η χορήγησις οικοδοµικής αδείας ή αδείας εγκαταστάσεως και
λειτουργίας εις κτίσµατα και γενικώς εις κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος
εγκαταστάσεις ή εις εγκαταστάσεις εις τας οποίας λαµβάνει ή πρόκειται να λάβη χώρα χρήσις
φλογός, των οποίων η απόστασις εκ του πλησιεστέρου σηµείου του περιγράµµατος του
πρατηρίου είναι µικροτέρα των τριάκοντα (30) µέτρων.
14. Κυρούνται τα συνοδεύοντα το παρόν ως κατωτέρω σχεδιαγράµµατα συνταχθέντα
ως υποδείγµατα υπ’ αριθµόν σχεδίου 1 (διάταξις µετρήσεως του διανεµουµένου υγρού) και υπ’
αριθµόν σχεδίου 2 (τυπική εγκατάστασις δεξαµενής υγραερίου).

Άρθρον 35
Εφαρµογή διατάξεων Β.∆/τος 465/1970
∆ιά τα πρατήρια του παρόντος έχουν εφαρµογήν και αι διατάξεις του Β.∆/τος 465/1970, αι
οποίαι δεν τροποποιούνται ή δεν αντίκεινται εις τας διατάξεις τούτου.

Εις τον Υπουργόν Συγκοινωνιών, αναθέτοµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος
∆ιατάγµατος.
Εν Αθήναις τη 17 Μαρτίου 1981
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