ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 440/83
Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆/τος 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως
και λειτουργίας σταθµών αυτοκίνητων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων λιπαντηρίων αυτοκίνητων, αντλιών παροχής καυσίµων ως και προϋποθέσεων
χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουµένων αδειών».
(ΦΕΚ 164/Α/16-11-83)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.∆. 511/1970 «περί ιδρύσεως και λειτουργίας
πρατηρίων υγρών καυσίµων, σταθµών αυτοκίνητων, πλυντηρίων αυτοκίνητων και περί
κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών».
2. Την 0548/382/83 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών
(ΦΕΚ 474/82 τ. Β) «ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονοµικών».
3. Την 645/83 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση των
Υπουργών ∆ηµοσίων Έργων και Συγκοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονοµικών,
αποφασίζουµε:
Άρθρο µόνο
Στο άρθρο 28 του Π.∆/τος 455/1976 προστίθεται νέα παράγραφος 9 η οποία έχει όπως
παρακάτω:
«9. Κατ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου αυτού, επιτρέπεται σε συγκοινωνιακούς φορείς
του Ν 588/77 να ιδρύουν και να λειτουργούν υπαίθριους σταθµούς για τη στέγαση
ηλεκτροκίνητων ή θερµικών λεωφορείων αυτοκίνητων οχηµάτων και µέσα στους χώρους
στάθµευσης των οχηµάτων αυτών να εγκαθιστούν πάσης φύσεως συνεργεία επιθεωρήσεως,
συντηρήσεως και επισκευής τέτοιων οχηµάτων καθώς και αντλίες παροχής πετρελαίου υπό
τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
α) Αν στα παραπάνω συνεργεία γίνεται χρήση ανοικτής φλόγας (όπως οξυγονοκόλληση,
ηλεκτροσυγκόλληση), η χρήση της περιορίζεται µέσα σε κλειστό χώρο του οποίου το
πλησιέστερο άνοιγµα απέχει απόσταση τουλάχιστον δέκα πέντε (15) µέτρα από το κέντρο
των αντλιών φρεατίων δεξαµενών και της προβολής των στοµίων εξαερώσεως.
β) Τα συνεργεία επιθεωρήσεως, επισκευής και συντηρήσεως του υπαιθρίου σταθµού είναι
εφοδιασµένα µε την κατά νόµο άδεια λειτουργίας.
γ) Για την εγκατάσταση των αντλιών παροχής πετρελαίου των δεξαµενών τηρούνται οι
ισχύουσες διατάξεις.
δ) Οι αντλίες παροχής πετρελαίου, εγκαθίστανται σε τέτοια θέση, ώστε από τη λειτουργία
των να µην εµποδίζεται η οµαλή λειτουργία του σταθµού.
ε) Η µεγίστη επιτρεπόµενη χωρητικότης κάθε υπογείου δεξαµενής ορίζεται σε τριάντα (30)
κυβικά µέτρα, µη συµπεριλαµβανόµενου του αναγκαιούντος κενού εκ. 5%.
Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του διατάγµατος
αυτού.
Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 1983
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