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ΘΕΜΑ: Διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε εγκαταστάσεις :πρατηρίων υγρών καυσίμων – υγραερίου και
μικτών πρατηρίων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων συντήρησης αυτοκινήτων , μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 226/Α/7-6-10) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
β. Τις υπ΄αριθμ. 81320 και 77909 /01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/30-12-2016) με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ. 133/2010» Oργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ
226/Α/27-12-2010).
γ. Την Αριθ. Οικ. 30110/385/27-01-2017 (ΦΕΚ 390 Β’/10-02-2017) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας περί «μεταβίβασης αρμοδιοτήτων», των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες κλπ.
δ. Του Β. Δ/τος 465/70 ‘’περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ
πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών κλπ’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
ε. Του Π. Δ/τος 1224/81 ‘’περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων
κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εγκεκριμένων οικισμών κλπ’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
στ. Του Π. Δ/τος 455/76 ‘’περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και
εγκαταστάσεων εντός αυτών πλυντηρίων –λιπαντηρίων κλπ’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ. Του Π.Δ. 595/1984 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής
υγραερίου GPL(LPG)», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 269/1998, το Π.Δ. 282/1999, τον Ν.3710/2008, την
απόφαση 32880/2038/10-06-009 του Υ.Μ.Ε. και ισχύει σήμερα
η. Τις διατάξεις του Π Δ/τος 118/06 ‘’ Τροποποίηση του β.δ 465/70 « Περί όρων και προϋποθέσεων
εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων
πόλεων και κωμών κλπ’’ και του π.δ 1224/1981 ΄΄ περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας
πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εγκεκριμένων οικισμών κλπ’’ όπως
τροποποιήθηκαν κλπ ‘’ .
θ. Τις διατάξεις του Π.Δ 78/88 ‘’ Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας
συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και την διαδικασία
χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών’’.
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ι. Την 24841/1144/2-4-2001 ΥΠ.Μ.Ε. ‘’καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την διενέργεια
επιθεωρήσεων και ελέγχων σε εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων και λοιπών
συναφών εγκαταστάσεων’’.
Αποφασίζουμε
Α.

Ορίζουμε για την διενέργεια επιθεωρήσεων και

ελέγχων σε εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων –

υγραερίου και μικτών πρατηρίων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων - λιπαντηρίων και συνεργείων επισκευής και
συν τήρησης αυτοκινήτων , μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων τους παρακάτω τεχνικούς υπαλλήλους:
1) Σπυρίδου Καλλιόπη, αναπληρώτρια προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμό Α΄.
2) Μέσκο Χρήστο, υπάλληλο του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής
Ενότητας Ημαθίας, Τ.Ε. Μηχανικών Αυτοκινήτων με βαθμό Α’.
3) Πολυμένη Κωνσταντίνο, υπάλληλο του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Τ.Ε. Μηχανικών Αυτοκινήτων με βαθμό Γ’.
Β. Οι παραπάνω μηχανικοί ύστερα από τις επιθεωρήσεις-ελέγχους θα υποβάλουν σχετική έκθεση εφόσον απαιτείται..
Γ. Κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί προσφυγή από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με το
άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07-6-2010 ) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
Δ. Με την παρούσα απόφαση καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση σχετική με το αντικείμενο αυτό.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ημαθίας

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης

Ο Εισηγητής

Ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Τμήματος

Ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Οριζόμενους Μηχανικούς
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