
Α Ι Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων 

και αμιγώς υγραερίου» 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤ/ΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ     

Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΣ: 
  

 Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 

Ο - Η Όνομα: Επώνυμο: 

Όνομα Πατέρα: 

 

Επώνυμο Πατέρα: 

 

Όνομα Μητέρας: 

 

Επώνυμο Μητέρας: 

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ: 

 

Αριθ. Άδειας 

Οδήγησης:* 

 

Αριθ. Διαβατηρίου:* 

 

Αριθ. Βιβλιαρίου 

Υγείας:* 

 

Υπηκοότητα: 

 

Ημερομηνία γέννησης
111: 

  

Τόπος Γέννησης: 

 

Τόπος Κατοικίας: Οδός: 

 

Αριθ: ΤΚ: 

Τηλ: Fax: E - mail: 

 

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής 
πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση 

εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού 

πληρεξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ: 

 

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: 

 

Τ.Κ: 

Τηλ: Fax: E - mail: 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ'

3
' ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Α. Γ ια την Άδεια Ίδρυσης    

1.Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου
1
    

Ι.Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:200 (ή 1:500 για μεγάλα 

οικόπεδα) με αποτύπωση της ζώνης των 200 μέτρων πέριξ της 

κυρίας εκτάσεως του υπό ίδρυση πρατηρίου, σε 6 αντίτυπα. 

   

2. Βεβαίωση της κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία ότι το οικόπεδο 

για την εγκατάσταση πρατηρίου υγραερίου είναι εντός των θέσεων 

που καθορίζονται από το άρθρο 2 του π.δ.595/84 όπως ισχύει. 

   

3. Βεβαίωση της κατά τόπους αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας που 

θα αφορά τον χαρακτηρισμό του δρόμου στον οποίο θα ιδρυθεί το 

πρατήριο. 

   

4. Σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:200, που δείχνει τη θέση του κτιρίου 

και των άλλων βοηθητικών κτισμάτων καθώς και την θέση των 

προς εγκατάσταση συσκευών διανομής υγραερίου, των αντλιών 

υγραερίου, της δεξαμενής υγραερίου, του στομίου πλήρωσης της ή 

και των αντλιών κα δεξαμενών καυσίμων βενζίνης ή και πετρελαίου, 

το πλάτος του ελεύθερου χώρου [ap1 ]πρίν το διαμέρισμα του 

πρατηρίου, τη διαμόρφωση του καθώς και τις λεπτομέρειες της 

κυκλοφοριακής σύνδεσης του με την ή τις οδούς καθώς και τη 

σήμανση του κόμβου. 

   

5. Σχεδιάγραμμα κάτοψης και τεχνική περιγραφή του συστήματος 

πυρόσβεσης εγκεκριμένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 

   

6. Τεχνική Περιγραφή και σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:20 ή 1:50 

που δείχνουν τις διαστάσεις των αντλιών υγραερίου, των 

δεξαμενών βενζίνης και των εγκαταστάσεων τους. 

   

7. Τεχνική Έκθεση για όλες τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις. 

   

8. Τεχνική Περιγραφή και ηλεκτρολογικό σχεδιάγραμμα όλων των 

ηλεκτρικών κυκλωμάτων κίνησης, φωτισμού και γείωσης όλης 

γενικά της εγκατάστασης. 

   

9.Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. 30,00 €    

10.Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε αντλία παροχής 

βενζίνης και πετρελαίου ή συσκευή διανομής υγραερίου 

(συνυπολογίζεται και το παράβολο του άρθρου 4 

   

11.Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε 

εγκατάσταση Πλυντηρίου και Λιπαντηρίου, (εφ' όσον υπάρχει). 

   

Β. Χορήγηση άδειας λειτουργίας : 

   

1. Υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού, όπου να αναγράφεται ότι ή 

εγκατάσταση κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 

σχεδιαγράμματα και ότι πληρούνται όλοι οι όροι του π.δ.595/1984 

όπως ισχύει. 

   

2. Βεβαίωση της κατά τόπους αρμόδιας για την οδό Υπηρεσίας ότι 

οι εργασίες κατασκευής της κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέστηκαν 

καλώς σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια 

   

4. Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμασίας.    

5. Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας (χορηγείται από την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία). 

   



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

6. Άδεια οικοδομής. 

Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή 

αναθεωρημένης άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση του 

πρατηρίου. 

   

7. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την κατά τόπους 

αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος 

   

Γ. Σε περίπτωση μεταβίβασης ή μίσθωσης η άδεια λειτουργίας 

εκδίδεται στο όνομα εκείνου, στον οποίο παραχωρείται η 

εκμετάλλευση, αφού υποβάλει μαζί τα ανωτέρω δικαιολογητικά και 

τα εξής: 

   

1. Γ ραμμάτιο κατάθεσης σε δημόσιο ταμείο 30€    

2. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την άδεια λειτουργίας ότι 

έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του ακινήτου. 

   

3. Αντίγραφο του συμφωνητικού ή συμβολαίου μεταβίβασης 
   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1 .Βλ. το συνημμένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης. 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση 
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο 
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 
5 .Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό: 

ΧΡΟΝΟΣ:  Έως ενενήντα (90) ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την 
έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). 
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια 
έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη 
περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11-2-2004). 
Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί 
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την 
οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του. 

ΚΟΣΤΟΣ :  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ 

1. Γ ραμμάτιο Δ.Ο.Υ. 30,00 € 

2. Γ ραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε αντλία ή διανομέα 

(συνυπολογίζεται και το παράβολο του άρθρου 4) 

3. Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε εγκατάσταση Πλυντηρίου και 

Λιπαντηρίου, (εφ’ όσον υπάρχει). 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(2)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι 

1) 

2) Δεν έχω καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων
6
 

(Υπογραφή) 

(1)  Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η 7 

Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269 

(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 
10 ετών». 
(3)  Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση 
δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου. 

(4)  Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. 

(Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 

(5) Συμπληρώνεται κατά περίπτωση από τον ιδιοκτήτη ή μισθωτή του ακινήτου ένα από τα ακόλουθα κείμενα: 

Α) Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου συμπληρώνει το ακόλουθο κείμενο: 

«Έχω το νόμιμο δικαίωμα χρήσεως του ιδιόκτητου ακινήτου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνυποβαλλόμενο υπ’ 

αριθμ __ συμβόλαιο Ιδιοκτησίας, για ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων » 

Β) Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ο μισθωτής του ακινήτου συμπληρώνει το ακόλουθο κείμενο: 

«Έχω το νόμιμο δικαίωμα χρήσεως του μισθωμένου ακινήτου, για ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων.» 
6) Σε περίπτωση Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας 
δεν έχουν καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων. 

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ 

1. Να επιτρέπεται από τις εκάστοτε χρήσεις γης η εγκατάσταση πρατηρίου 

2. Το οικόπεδο να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούμενο μήκος πρόσοψης σε σχέση με το πλάτος 

του προ αυτού πεζοδρομίου 

3. Η προ του οικοπέδου οδός να έχει το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος 

4. Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους του Ν. 1650/ 86 

5. Να πληρούνται οι διατάξεις των Π.Δ. 595/84 όπως ισχύει. Ο ενδιαφερόμενος για την ίδρυση και εκμετάλλευση 

πρατηρίου θα πρέπει: 

6. Να μην υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/88 και να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία πενταετία για 

νοθεία καυσίμων 

7. Να είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου όπου θα ιδρυθεί το πρατήριο ή να έχει νόμιμο δικαίωμα χρήσης αυτού  

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1.Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων 

             2.Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η καλή κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου, ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις 

έγιναν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις των Π.Δ. 118 (Φ.Ε.Κ. Α119/16-

6-06), Π.Δ. 1224/81, του Π.Δ. 143/89 και της άδειας ίδρυσης του πρατηρίου. 

2.    ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Π.Δ. 595/1984  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 


