
  

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 

 
 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ     ΕΝΑΡΞΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΜΙΑΣ     

ΕΚ ΤΩΝ   ΕΝ ΘΕΜΑ ΤΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ        ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
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:   «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης 

αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων» (αναγράφεται ο φορέας). 
 

 
ΠΡΟΣ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤ/ΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ     

Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΑΡΙΘΜ. 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 
 

 
 

 

Όνοµα:  
 

Επώνυµο:  

 

Όνοµα Πατέρα:  
 

Επώνυµο Πατέρα:  

 

Όνοµα Μητέρας:  
 

Επώνυµο Μητέρας:  

Αριθ. Δελτ. 
Ταυτότητας:* 

 
 

Α.Φ.Μ:  Αριθ. Άδειας 
Οδήγησης:* 

 

Αριθ. 
Διαβατηρίου:* 

 Αριθ. Βιβλιαρίου 
Υγείας:* 

 
 

Ιθαγένεια:  

 

Ηµεροµηνία γέννησης: 
 

Τόπος Γέννησης:  

Τόπος 

Κατοικί 
ας 

 
Χώρα: 

 
Πόλη: 

 
Οδός: 

  
Αριθ: 

  
ΤΚ: 

 

 

Τηλ: 
  

Fax: 
  

E – mail: 
 

Έδρα μιας εκ των 

εν θέματι 
εγκαταστάσεων 
εξυπηρέτησης 
οχημάτων 

 

 
Οδός: 

 

 
Αριθ: 

  

 
ΤΚ: 

 

 

Δήμος/Κοινότητα: 
 

Νομός: 
 

 

Τηλ:  
 

Fax:  
 

E – mail:  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού 

προσώπου) 
* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. 

 



  

ΟΡΙΣΜΟΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ για υποβολή αναγγελίας ή παραλαβή τελικής διοικητικής  πράξης):  Σε  περίπτωση 

που  δεν  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:  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 
 
 

 

Επωνυμία επιχείρησης: 
 

Αρ. Καταστατικού: 
 

Έτος Ίδρυσης: 

 

Εγκεκριμένος Τίτλος (αν υπάρχει): 

Αρ. και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ (για ΑΕ και ΕΠΕ) ή αριθμός και 
ημερομηνία καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του 

Πρωτοδικείου της έδρας (για ΟΕ και ΕΕ): 

 

 

Α.Φ.Μ.: 
 

Δ.Ο.Υ.: 
 

Έδρα 
 

Οδός:  
 

Αριθ:  
 

ΤΚ:  

 

Δήμος / Κοινότητα: 
 

Νομός:  

 

Τηλ:  
 

Fax:  
 

E – mail:  

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝ ΘΕΜΑΤΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο για τη περίπτωση αναγγελίας 

έναρξης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών 

και μοτοποδηλάτων και τα υπόψη στοιχεία αφορούν τον τεχνίτη υπεύθυνο της ίδιας 

ειδικότητας με αυτή του συνεργείου που θα εργαστεί σε αυτό με σχέση αποκλειστικής 

εργασίας): 

 
 

Όνοµα:  
 

Επώνυµο:  

 

Όνοµα Πατέρα:  
 

Επώνυµο Πατέρα:  

 

Όνοµα Μητέρας:  
 

Επώνυµο Μητέρας:  

Αριθ. Δελτ. 
Ταυτότητας:* 

 
 

Α.Φ.Μ:  

 

Αριθ. Διαβατηρίου:*  Αριθ. Βιβλιαρίου 
Υγείας:* 

 
 

Ιθαγένεια:  

Ηµεροµηνία 

γέννησης: 
  

 

Τόπος Γέννησης:  

Τόπος 
Κατοικίας 

 

Χώρα: 
 

Πόλη: 
 

Οδός:  
 

Αριθ:  
 

ΤΚ:  

 

Τηλ: 
  

Fax: 
  

E – mail: 
 

 

 

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία  ταυτότητας. 



  

 
 
 
 
 
 

 

ΟΔΟΣ:  
 

ΑΡΙΘ:  
 

Τ.Κ:  

 

Τηλ:  
 

Fax:  
 

E – mail:  

      

 

Με  ατομική  µου  ευθύνη  και  γνωρίζοντας  τις  κυρώσεις1,  που  προβλέπονται  από  τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

«1. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να 

παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
2. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου. 
3…………………………………………………………………………………………………………………………» 

 
Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

 

1. Να σας αποσταλεί µε συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα 

αίτηση: 
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας 
3. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 
4. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:………………. 

 
 
 

………………….. 
(Ημερομηνία) 

Ο/Η αιτών/ούσα 
 

 
(Σφραγίδα-υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «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». 



  

 
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

∆ΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Με την αναγγελία έναρξης λειτουργίας 

υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: 

   

1.     Τοπογραφικό  σχεδιάγραµµα  της   περιοχής,  σε   δύο  (2) 

αντίτυπα, σε κλίµακα 1:500 µε καταγραφή έκτασης και 
χρήσεων 50 µέτρων από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου του 

συνεργείου1 

   

2.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του µελετητή 

∆ιπλωµατούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία θα 
δηλώνονται τα εξής: 

   Ότι   το   κτίριο,   όπου      πρόκειται   να   εγκατασταθεί   το 

συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία η χρήση  δεν 
απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

   Τηρούνται οι αποστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 

του Π.∆. 78/1988, όπως ισχύει. 

   Ο εκπεµπόµενος συνολικά θόρυβος θα είναι µικρότερος από 

τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 5 του 
Π.∆. 1180/1981 ή από άλλες σχετικές διατάξεις. 

   

3.   Υπεύθυνη   δήλωση   του   Ν.   1599/86   του   επιβλέποντα 

∆ιπλωµατούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι: Η κατασκευή του κτιρίου (στη περίπτωση µη 

υφιστάµενου  κτιρίου)  του  συνεργείου  και  οι  εντός  αυτού 

εγκαταστάσεις έγιναν σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα 

σχεδιαγράµµατα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισµούς 

και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι 

και οι περιορισµοί του Π.∆. 78/88, όπως ισχύει. 

   

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του τεχνίτη υπεύθυνου του 

συνεργείου στην οποία θα δηλώνεται ότι: ∆εν ασκώ επίβλεψη 

εργασιών σε άλλο συνεργείο σε όλη την επικράτεια, εκτός από 

το συνεργείο που βρίσκεται στον ∆ήµο………., οδός……….. 

   

5.    ∆ήλωση    Υπαγωγής    στις    Πρότυπες    Περιβαλλοντικές 
∆εσµεύσεις 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 52891/30-9-2013 

Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2446). 

   

6.  Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου του συνεργείου σε κλίµακα 

1:50  ή  σε   κλίµακα  1:100     για  µεγάλα  συνεργεία  και 

συγκεκριµένα: 
α)  κατόψεις2, σε δύο αντίτυπα, όλων των επιπέδων του κτιρίου 

του  συνεργείου  µε όλα  τα  στοιχεία  και  τους  βοηθητικούς 

χώρους,    τη    θέση    των    κεκλιµένων   επιπέδων    µε   τη 

διαστασιολόγησή τους (πλάτη, κλίσεις, ακτίνα καµπυλότητας 
κ.λ.π.) όλες τις µηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των 

µηχανηµάτων, την ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση 

φωτιστικών σωµάτων), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και 

   

 

 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ  ΕΝ ΘΕΜΑΤΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης 

αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων» 



 

 

 

 
 
 
 
 

συστήµατα αποχέτευσης  δαπέδου  καθώς  και  υπόµνηµα µε 

πλήρη εµβαδοµέτρηση των χώρων, καθώς επίσης και 

β)   ενδεικτική τοµή2  σε δύο αντίτυπα, σχέδια του κτιρίου του 

συνεργείου σε κλίµακα 1:50 ή σε κλίµακα 1:100  για µεγάλα 

συνεργεία, όπου θα εµφαίνονται τα ύψη των χώρων, η κλίση 

των ραµπών και η θέση των δαπέδων σε σχέση µε τη στάθµη 
του πεζοδροµίου και του περιβάλλοντος χώρου. 

   

7.  Τεχνική  έκθεση,  σε  δύο  αντίτυπα,  συνοδευόµενη  από  τα 

απαραίτητα σχέδια υπογεγραµµένη από τον κατά νόµο 

υπεύθυνο   ∆ιπλωµατούχο   ή   Τεχνολόγο   Μηχανικό   που 

συνέταξε τη µελέτη και στην οποία πρέπει να περιγράφονται 

λεπτοµερώς η  κατασκευή  του κτιρίου, και  οι εντός  αυτού 

µηχανολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές. 

   

8.  Μελέτη, σε δύο αντίτυπα, υπογεγραµµένη από τον κατά νόµο 
υπεύθυνο   ∆ιπλωµατούχο   ή   Τεχνολόγο   Μηχανικό,   των 

µηχανηµάτων  και  αεραγωγών  του  εξαερισµού  και 

προσαγωγής νωπού αέρα στις αίθουσες του συνεργείου κατά 

τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του Π.∆. 78/88, όπως ισχύει. 

   

9.  Ειδικότερα για τα συνεργεία - φανοποιεία 

Υποβάλλεται µελέτη, σε δύο αντίτυπα, υπογεγραµµένη από τ 
κατά νόµο υπεύθυνο ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό, στην οπο 

καταγράφεται     η     υφιστάµενη     κατάσταση     ακουστικο 

περιβάλλοντος, εκτιµάται η αναµενόµενη στάθµη θορύβου κ 
κραδασµών από τη λειτουργία του συνεργείου και προτείνοντ 

συγκεκριµένα µέτρα αντιθορυβικής - αντικραδασµικ 

προστασίας     µε     πλήρη     τεχνικά     χαρακτηριστικά     κ 

υπολογισµούς, ώστε να µην υπάρχει υπέρβαση στα όρια το 
Π.∆. 1180/81 όπως ισχύει 

10.  Ειδικότερα     για τα συνεργεία - βαφεία 
Υποβάλλεται µελέτη, σε δύο αντίτυπα, υπογεγραµµένη από τ 
κατά νόµο υπεύθυνο ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό, η οποία ν 

περιγράφει  και  το  επιλεγόµενο  σύστηµα  αντιρρύπανσης  κ 

από την οποία να προκύπτει ότι επιτυγχάνεται κατακράτησ 

των διαλυτών τουλάχιστον στα ποσοστά που αναφέρονται στ 

άρθρο 9 του Ν. 1575/1985, όπως ισχύει. 

 
ο 

ή 

ο 

  

11. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου εξόδου3
 

Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριµένης 
κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου εξόδου3 

   

12. Υπεύθυνη δήλωση του εκµεταλλευτή του συνεργείου: 

  ότι δεν απαγορεύεται από το ισχύον καταστατικό της 

πολυκατοικίας  η  λειτουργία  συνεργείου,  εφόσον  το 
συνεργείο στεγάζεται σε χώρο πολυκατοικίας, ή ότι δεν 

υπάρχει καταστατικό λειτουργίας. 

      ότι δεν υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 53 του Ν. 

3421/05 από αµετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή 

λιποταξία. 

  Ότι  το  κτίριο,  όπου    πρόκειται  να  εγκατασταθεί  το 
συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία η χρήση 

δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

  Τηρούνται  οι  αποστάσεις  που  προβλέπονται  από  το 

άρθρο 1 του Π.∆. 78/1988, όπως ισχύει. 

   

13. Προϋπολογισµός, σε δύο αντίτυπα, της απαιτούµενης για τις 

παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης υπογεγραµµένη από  τον 
κατά νόµο αρµόδιο διπλωµατούχο ή τεχνολόγο µηχανικό, που 

συνέταξε τις µελέτες. 

   

14. Γραµµάτιο κατάθεσης στη ∆.Ο.Υ ή e-παράβολο 23,50 €.    
15. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 

κανονισµούς, στο  οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος 

του4. 

   

16. Άδεια  δόµησης ή νοµαρχιακή απόφαση εξαίρεσης από την 

κατεδάφιση   ή   κάθε   άλλο   στοιχείο   που   πιστοποιεί   την 

νοµιµότητα του κτιρίου. 
Σε  περίπτωση  υφιστάµενου κτιρίου,  απαιτείται  η  υποβολή 

αναθεωρηµένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από 

   

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

την οικεία Πολεοδοµική Αρχή5.    

17. Βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλµατος 

τεχνίτη  αυτοκινήτων, µοτοσικλετών  και  µοτοποδηλάτων, ή 

άδεια     άσκησης     επαγγέλµατος     τεχνίτη     αυτοκινήτων, 
µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του  Ν.  1575/1985, όπως  ισχύει, ή  πτυχίο  σύµφωνα  µε  τις 

διατάξεις του ν.δ. 3100/1954, της ίδιας ειδικότητας ή 
ειδικοτήτων µε αυτή του συνεργείου. 
Σε περίπτωση που ο εκµεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι 

κάτοχος της παραπάνω Βεβαίωσης ορθής αναγγελίας έναρξης 

άσκησης  επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών 

και µοτοποδηλάτων, ή δεν διαθέτει την αντίστοιχη  µε  την 

ειδικότητα του συνεργείου άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ή 

πτυχίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 3100/1954, της ίδιας 

ειδικότητας ή ειδικοτήτων µε αυτή του συνεργείου και δεν 

πρόκειται να είναι ο τεχνίτης υπεύθυνος αυτού, τότε 

προσκοµίζεται η αντίστοιχη Βεβαίωση ορθής αναγγελίας 

έναρξης    άσκησης    επαγγέλµατος    τεχνίτη    αυτοκινήτων, 

µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, ή η άδεια άσκησης 

επαγγέλµατος    τεχνίτη    αυτοκινήτων,    µοτοσικλετών   και 
µοτοποδηλάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1575/1985, 

όπως ισχύει, ή το πτυχίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 

3100/1954, της ίδιας ειδικότητας ή ειδικοτήτων µε αυτή του 

συνεργείου, του υπαλλήλου - τεχνίτη υπεύθυνου του 
συνεργείου,   συνοδευόµενο   από   το   ∆ελτίο   Αναγγελίας 

Πρόσληψής  του  ή  την  θεωρηµένη  κατάσταση  του 

προσωπικού του συνεργείου. Για τις ειδικότητες αµαξωµάτων 

και βαφής απαιτείται και Βεβαίωση ΚΕΚ περί 

παρακολούθησης  σεµιναρίου  περιβαλλοντικής  διαχείρισης 

φανοποιείου – βαφείου. 

   

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Η Βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας συνεργείου είναι αορίστου χρόνου και κοινοποιείται στην οικεία Υπηρεσία Πολεοδοµίας, καθώς 

και στην οικεία Αστυνοµική Αρχή και Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόµενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος είναι νοµικό πρόσωπο, το κείµενο της Υπεύθυνης ∆ήλωσης διαµορφώνεται ως εξής: «Ως 

νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας………………….αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι………………………………………….» 

(το κείµενο κατά περίπτωση). 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1.     Για τα συνεργεία που ιδρύονται επί εθνικών οδών εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων, το σχεδιάγραµµα αυτό πρέπει να 
είναι θεωρηµένο από την αρµόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων ή της οικείας Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, ως προς το ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης του 
συνεργείου µε την οδό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 143/89, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 
του Π.∆. 401/93 (Α’ 170) και το άρθρο 24 παρ. 1 του Β.∆. 465/70, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 509/84 (Α’ 181) και 
ισχύει σήµερα. 

2.     Τα σχέδια κατατίθενται σε κλίµακα 1:50 και σε περίπτωση µεγάλων συνεργείων 1:100 που να εµφανίζουν τις κατόψεις 

όλων των επιπέδων του κτιρίου του συνεργείου, µε όλα τα στοιχεία του και τους βοηθητικούς χώρους, τη θέση των 

κεκλιµένων επιπέδων µε τις διαστάσεις   τους (πλάτος, κλίσεις, ακτίνα καµπυλότητας κ.λπ.), όλες τις µηχανολογικές 

εγκαταστάσεις και τη θέση των µηχανηµάτων, την ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση φωτιστικών   σωµάτων), 
υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και συστήµατα αποχέτευσης δαπέδου καθώς και υπόµνηµα µε πλήρη εµβαδοµέτρηση 

των χώρων, καθώς επίσης και ενδεικτική τοµή, όπου θα εµφαίνονται τα ύψη των χώρων, η κλίση που πρέπει να έχουν οι 

ράµπες και η θέση των δαπέδων σε σχέση µε τη στάθµη του πεζοδροµίου και του περιβάλλοντος χώρου. 

3.     Σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του Π.∆. 143/89, όπως ισχύει, για τα εκτός σχεδίου γήπεδα συνεργείων επί εθνικών οδών 

εκδίδεται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης. Αντίστοιχα για τα εκτός σχεδίου γήπεδα συνεργείων που έχουν πρόσωπο επί 

επαρχιακών και δημοτικών ῏ κοινοτικών οδών εκδίδεται έγκριση εισόδου -εξόδου. 
4.     Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ηµεροµηνία λήξεως του από την οικεία Πυροσβεστική 

Υπηρεσία που το χορήγησε µε φροντίδα του υπεύθυνου του συνεργείου (εκµεταλλευτή). 

5.     Η υποβολή αναθεωρηµένης άδειας σε περίπτωση νοµίµως ανεγερθέντος κτιρίου δεν απαιτείται σε περίπτωση που η χρήση 
της οικοδοµικής του άδειας είναι Η (εµπορική), Ι (βιοµηχανία - βιοτεχνία), Λ (σταθµός αυτοκινήτων) ή Κ (αποθήκευση). 

 

 

 

 


