
 

 

  

ΑΙΤΗΣΗ    
Περιγραφή αιτήματος : « ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» 
 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ 
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Προς : 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Π.Ε 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:  Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας :  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ. :  

Ημερομηνία Γέννησης :  Τόπος Γέννησης :  

Τόπος Κατοικίας :  Οδός : 
                                                  
Αριθμ.: 

Τηλέφωνο:  Fax: 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου (Email)             

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ: 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ   

Οδός  Αριθμός: 
                                                  
Πόλη: 

Ταχ. Κώδικας   Τηλέφωνο:  Fax: 
Παρακαλώ για την χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων δημοσίας χρήσης, εντός 
εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ..………………………………………………………….…….……………. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ( για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής 
πράξης ):  

 ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  ΑΔΤ:  
Δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η, να καταθέσει την αίτηση ή /και να παραλάβει 
την τελική πράξη. 
 

                                                                                                                                Ημερομηνία:. . . . . . . .  - . . . . . . .  - 20. . .  
        
 

                  ( Υπογραφή ) 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ  



  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

      Ο ενδιαφερόμενος πρέπει: 
1. Να μην έχει καταδικαστεί κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων και να μην   υπόκειται 

στις στερήσεις του άρθρου 53 του ν.3421/05  από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία. 
2. Να έχει τύχει άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων, που βρίσκεται σε ισχύ. 
3. Να είναι Έλληνας υπήκοος ή πολίτης χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν 

συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν έδρα στη χώρα μας, 
δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων ή των μελών του Δ.Σ. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται , η 
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. 

4. 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 του Π.Δ. 1224/81, του Π.Δ. 143/89, του Π.Δ. 118/06, όπως αυτά ισχύουν 
και της άδειας ίδρυσης του πρατηρίου. 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
1. Αίτηση του προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης. 
2. 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. 

3. Βεβαίωση της αρμόδιας (κατά περίπτωση) για την συντήρηση της οδού υπηρεσίας, ότι η 
κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου με την οδό εκτελέσθηκε καλώς. 

4. Πιστοποιητικό πυρασφαλείας. 
5. Άδεια οικοδομής (ανέγερση ή αλλαγή χρήσης). 
6. Αποδεικτικό καταθέσεως στο ΤΕΕ ή στα παραρτήματα αυτού ή στην εξουσιοδοτημένη προς τούτο 

Τράπεζα της αμοιβής επίβλεψης του Διπλωματούχου 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. 

7. Αποδεικτικό καταθέσεως των υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων οριζομένων υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ 
και ΕΜΠ κρατήσεων επί της ως άνω αμοιβής επίβλεψης . 

8. Αποδεικτικό προκαταβληθέντος στην αρμόδια ΔΟΥ 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. 

9. Παράβολο 200 ΕΥΡΩ ανταποδοτικού τέλους (ΚΑΕ 3421 ΔΟΥ). 
10. Παράβολο 40 ΕΥΡΩ ετήσιου ανταποδοτικού τέλους (ΚΑΕ 3421 ΔΟΥ). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  
Η άδεια λειτουργίας πρατηρίου είναι αορίστου χρόνου. 
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και 
επιπλέον δικαιολογητικά. 
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται 
ως εξής: « Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω 
ότι……………………………………………………….…..» ( το κείμενο κατά περίπτωση ). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται 
επίσης: 
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία 

ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή. 
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή 

κοινοτική αρχή ). 


