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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ· *Αρ. 933 της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1972 
ΔΙΟΙΚΗΤ1ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Κανονιστικοί Διοικητικοί Πράξεις 
'Αριθμός 83 

Οι περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Κανονισμοί τοΟ 1972, κατα
τεθέντες εις τήν Βουλήν των 'Αντιπροσώπων καί τροποποιηθέντες ύπ' αύτης,' 
δημοσιεύονται, ώς έτροποποιήθησαν, εϊς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω έδαφίω (3) του "Αρθρου 13 του περί Ρυθμίσεως 
Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμου τοΰ 1968 (Άρ. 94/68). 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 

(ΝΟΜΟΣ 94 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13. 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει του άρθρου 
13 του περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμου του 1968 
χορηγούμενος αύτώ εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονι
σμούς : 

Μέρος Ι .ΓΕΝ Ι ΚΑ 
1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οι περί Ρυθμίσεως Τίτλος. 

Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Κανονισμοί του 1972. 

2.—(1) Έν τοις παρουσι Κανονισμοις, έκτος έάν άλλως προκύπττ) 'Ερμηνεία, 
έκ του κειμένου1— 

«άδεια λειτουργίας» σημαίνει άδειαν έκδιδομένην δυνάμει του 
άρθρου 8 του Νόμου* 

«άδεια οικοδομής» σημαίνει άδειαν έκδιδομένην δυνάμει του \ 
άρθρου 4 του Νόμου' 

«'Αρχή 'Αδειών (Λειτουργίας)» σημαίνει την 'Αρχήν 'Αδειών δια 
τους σκοπούς του άρθρου 8 καί του μέρους εκείνου του άρθρου 9 
του Νόμου δπερ αναφέρεται ε'ις τήν άδειαν λειτουργίας" 

«'Αρχή 'Αδειών (Οικοδομής)» σημαίνει τήν 'Αρχήν 'Αδειών διά 
τους σκοπούς τών άρθρων 4, 5, 6, 7 καί του μέρους εκείνου του 
άρθρου 9 του Νόμου δπερ αναφέρεται εις τήν άδειαν οικοδομής* 

(225) 
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94 τοΰ 1968. 

«ανακατασκευή» περιλαμβάνει ουσιώδεις εις υφιστάμενα πρατή
ρια πετρελαιοειδών τροποποιήσεις καΐ προσθήκας αΐτινες κατά 
τήν γνώμην της 'Αρχής 'Αδειών (Οικοδομής) ίσοδυναμοΰσι προς 
άνακατασκευήν ·' 

«Διευθυντής τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας» περιλαμβάνει οίσν
δήποτε πρόσωπον έξουσιοδοτημένον ύπ' αύτοΰ να έκτελή τά καθή
κοντα και να ένασκή τάς εξουσίας του Διευθυντού τής Πυροσβε
στικής Υπηρεσίας δυνάμει των παρόντων Κανονισμών* 

«Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων "Εργων» περιλαμβάνει 
οιονδήποτε πρόσωπον έξουσιοδοτημένον όπ' αύτου ίνα έκτελή τά 
καθήκοντα και ένασκή τάς εξουσίας του Διευθυντού του Τμήματος 
Δημοσίων "Εργων δυνάμει των παρόντων Κανονισμών 

«οδός βραδείας κυκλοφορίας» σημαίνει οιανδήποτε όδόν, κυρίαν 
ή δευτερεύουσοτν, επί τής οποίας ή ανωτάτη ταχύτης κυκλοφορίας 
περιορίζεται, αμέσως ή εμμέσως, εϊς 40 μίλια καθ' ώραν ή όλιγώ
τερον' 

«οδός ταχείας κυκλοφορίας» σημαίνει οιανδήποτε όδόν, κυρίαν 
ή δευτερεύουσοη/, άλλη ν ή όδόν βραδείας κυκλοφορίας' 

«ό Νόμος» σημαίνει τόν περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιο
ειδών Νόμον του 1968" 

«πρατήριον» σημαίνει πρατήριον πετρελαιοειδών' 
«συμβολή οδών» περιλαμβάνει διασταύρωσιν δδών. 

(2) Πας δρος εν τοις παρουσι Κανονισμοΐς, μή άλλως καθορισθείς, 
κέκτηται τήν έ'ννοιαν τήν άποδοθεΐσαν αύτώ ύπό του Νόμου, έκτος 
έάν άλλως προκύπτη έκ του κειμένου. 

Αιτήσεις 
δι' "Αδειαν 
Οικοδομής. 
Πρώτος 
Πίναξ. 

3. "Ανευ επηρεασμού τής γενικότητος του άρθρου 5 του Νόμου, 
πάσα αίτησις προς τήν 'Αρχήν 'Αδειών (Οικοδομής) δια τήν 2κδοσιν 
αδείας δυνάμει του άρθρου 4 του Νόμου θά ύποβάλληται εις τριπλούν 
κατά τόν καθωρισμένον τύπον ως οδτος εκτίθεται έν τώ Πρώτω Πινά
κι τών παρόντων Κανονισμών, ή εις ουσιωδώς παρόμοιον τύπον, και 
θά συνοδεύηται ύπό τών ακολούθων έγγραφων άτινα θά ύποβάλ
λωνται ωσαύτως εις τριπλούν : 

(α) Του πιστοποιητικού έγγραφης τής ακινήτου ιδιοκτησίας τής 
διαλαμβανούσης τόν χώρον του πρατηρίου ή, έν περιπτώσει 
καθ' ήν ή ιδιοκτησία είναι υποθηκευμένη, πιστοποιητικού 

* του 'Επαρχιακού Κτηματολονικοΰ Γραφείου δτι αύτη εΐναι 
εγγεγραμμένη έπ' ονόματι του αίτητού, και δηλώσεως παρά 
τοΰ ενυπόθηκου δανειστού δτι δέν ένίσταται κατά τής τοι
αύτης αιτήσεως, 

(β.) Μιας γενικής κατόψεως του προτεινομένου πρατηρίου πετρε
λαιοειδών επί Κυβερνητικού Χώρομετρικοΰ Σχεδίου τής με
γαλυτέρας ύπαρχούσης κλίμακος δεικνυούσης επακριβώς— 

(ι) τά σύνορα τοΰ χώρου τοΰ πρατηρίου, ήτοι το τμήμα τής 
ακινήτου 'ιδιοκτησίας το όποιον θά χρησιμοποιηθη 
αποκλειστικώς διά τους σκοπούς τοΰ πρατηρίου πε
τρελαιοειδών" 

(ίί) τήν Eioobov ή τάς εισόδους εις τόν χώρον τοΰ πρατη
ρίου' 

(iii) τήν διάταξιν ή τήν θέσιν δλων τών έν τω χώρω τοΰ 
πρατηρίου οικημάτων, τών δεξαμενών, τών αντλιών 
παροχής πετρελαιοειδών, τών Φρεατίων, τών σηπτικών 
βόθρων, τών αγωγών διαρροής καΐ έτερων λάκκων, 
αποχετευτικών αγωγών, υπονόμων, διαβάσεων οχη
μάτων, πεζοδρομίων, χώρων σταθμεύσεως οχημάτων, 
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καΐ οιασδήποτε ετέρας κατασκευής, εξοπλισμού, 
συσκευής ή εγκαταστάσεως, υφισταμένων και προτει. 
νο μένων : 

Νοείται ότι, έάν κατά την γνώμην τής 'Αρχής Άδειων (Οικοδο
μής) οιαδήποτε απαιτουμένη πληροφορία έν τ ή παραγράφω ταύτη 
δεν δύναται να δειχθή δεόντως και επακριβώς επί του ρηθέντος Κυ
βερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου, ή Αρχή δύναται νά απαίτηση 
δπως ή τοιαύτη πληροφορία δειχθή δεόντως και επακριβώς επί επι
πρόσθετων τοπογραφικών σχεδίων εις τοσαύτην μεγαλυτέραν κλί
μακα, μη ύπερβαίνουσαν το 1/200, ώς ή 'Αρχή ήθελε θεωρήσει πρέ
πον. Οιαδήποτε τοιαύτα επιπρόσθετα τοπογραφικά σχέδια θά ύπο
βάλλωνται ωσαύτως εις τριπλούν και θά άποτελώσιν άναπόσπαστον 
μέρος τής αιτήσεως. 

(γ) Λεπτομερών κατόψεων, τομών, όψεων και ετέρων αναγκαί
ων σχεδίων και πληροφοριών σχετικώς προς πάσας τάς 
κατασκευάς, εγκαταστάσεις, διευθετήσεις, εξοπλισμούς και 
συσκευάς εντός του χώρου του πρατηρίου, τών υφισταμένων 
και προτεινομένων, έν έπαρκεΐ λεπτομέρεια και είς επαρκώς 
μεγάλη ν κλίμακα ίνα ή Αρχή 'Αδειών (Οικοδομής) και οί 
Κυβερνητικοί Λειτουργοί οί ενδιαφερόμενοι διά τήν αΐτησιν 
δυνηθώσι νά μελετήσωσι ταύτην συμψώνως προς τάς διατά
ξεις του Νόμου και τών παρόντων Κανονισμών. 

"Απαντα τά σχέδια τά υποβαλλόμενα δυνάμει τών παραγράφων 
(β) και (γ) δέον νά ποιώσι διάκρισιν μεταξύ τών υφισταμένων και 
τών προτεινομένων καθώς και μεταξύ τών υφισταμένων άτινα θά 
διατηρηθώσι και τών υφισταμένων άτινα θά τροποπαιηθώσιν ή κατε
δαφισθώσι. 

4. Αίτησις διά πιστοποιητικόν εγκρίσεως δυνάμει του άρθρου 7 τοϋ . Αιτήσεις 
Νόμου θά ύποβάλληται προς τήν 'Αρχήν 'Αδειών (Οικοδομής) OTOCV διάΠιστο
άπασά ή εργασία ή εγκριθείσα διά τής σχετικής αδείας οίκοδομής ™?ιητικόν 
εχη συμπληρωθή. ς ' 

5. Πάσα αίτησις δι' άδειαν λειτουργίας δυνάμει του άρθρου 8 του Αιτήσεις 
Νόμου θά ύποβάλληται προς τήν 'Αρχήν 'Αδειών (Λειτουργίας) κατά δι· "Αδειαν 
τον καθωρισμένον τύπον ώς οδτος εκτίθεται έν τω Πρώτω Πίνακι ΛειτουΡΥ1αζ· 
τών παρόντων Κανονισμών ή είς ουσιωδώς παρόμοιον τύπον, καΐ θά 
συνοδεύηται ύπό τής σχετικής άδειας οικοδομής και πιστοποιητικού 
εγκρίσεως. Ή άδεια ο'ικοδομής θά έπιστρέφηται προς τόν α'ιτητήν 
προ ή κατά τόν χρόνον εκδόσεως τής αδείας λειτουργίας. 

Μέρος ΙΙ .-ΠΡΟΎΤΙΟΘΕΣΕ1Σ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣ1Ν ΑΔΕΙΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Ε Γ Κ Ρ Ί Σ Ε Ω ς 

6. "Ανευ επηρεασμού τής γενικότητος τών διατάξεων τών άρθρων Προϋποθέσεις 
4 καΐ 5 του Νόμου, ουδεμία άδεια διά τήν κατασκευήν ή ανάκατα διά τήν άνέγερ· 
σκευήν πρατηρίου πετρελαιοειδών θά έκδίδηται έκτος έάν τό τοιούτον ^τ«=λοαοίων 

πρατήριον ίκοα/οποιή τάς ακολούθους προϋποθέσεις : ειδΟν. 
{(α) Ή κυρία χρήσις καΐ σκοπός αύτου θά εΐναι ή άποθήκευσις 

έν αύτω βενζίνης, λιπαντικών και έτερων παρομοίων προϊ
όντων καΐ ό διά τούτων εφοδιασμός μηχανοκινήτων οχημά
των : 

Νοείται ότι τό πρατήριον πετρελαιοειδών δύναται επίσης 
νά χρησιμοποιηθη και διά τήν άποθήκευσιν καΐ προμήθειαν 
μικρών ανταλλακτικών, εξαρτημάτων καΐ είδων συμπληρω
ματικού εξοπλισμού δι' οχήματα και διά στοιχειώδη περι
ποίησιν τών οχημάτων, ώς εΐναι τό πλύσιμον και ή λίπανσις: 
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Νοείται περαιτέρω δτι οιαδήποτε τοιαύτη επιπρόσθετος 
χρήσις θά είναι συμπληρωματική προς τήν κυρίαν χρήσιν 
καΐ τόν κύριον σκοπόν του πρατηρίου και ουδόλως θά άντί-
κηται ή θά συγκρούεται προς τήν προαναφερθεΐσαν κυρίαν 
χρήσιν και κύριον σκοπόν του πρατηρίου, 

(β) Μκανοποιή δλας τάς απαιτήσεις του περί Ρυθμίσεως Όδών 
και Οικοδομών Νόμου και οιωνδήποτε Κανονισμών γενομέ
νων δυνάμει τούτου. 

(γ) Είναι έφωδιασμένον με άποχωρητήριον και νιπτήρα. 
(δ) "Απαντα τά έν τω χώρω του πρατηρίου άποθηκευόμενα πε

τρελαιοειδή θά άποθηκεύωνται εντός υπογείων δεξαμενών, 
νοουμένου δτι εάν το πρατήριον εύρίσκηται έκτος τών αστι
κών περιοχών, ή 'Αρχή 'Αδειών (Οικοδομής) δύναται, τη 
συμβουλή του Διευθυντού, τοΰ Διευθυντού του Τμήματος Δη
μοσίων "Εργων καΐ του Διευθυντού της Πυροσβεστικής Υπη
ρεσίας, νά έγκρίνη τοιαύτας μεθόδους αποθηκεύσεως πετρε
λαιοειδών οϊας ήθελε θεωρήσει καταλλήλους έν έκαστη ειδι
κή περιπτώσει. 

(ε) Ουδεμία δεξαμενή, συσκευή, σωλήν ή έτερον δοχεΐον περιέ
χον πετρελαιοειδή θά εύρίσκηται εις άπόστασιν μικροτέραν 
τών 10 ποδών αφ' οιουδήποτε συνόρου του χώρου του πρα
τηρίου, νοουμένου δτι ή 'Αρχή 'Αδειών (Οικοδομής) δύνα
ται, τή συμβουλή του Διευθυντού ή του Διευθυντού του Τμή
ματος Δημοσίων "Εργων, νά καθορίση τοιαύτας μακροτέ
ρας αποστάσεις, ουχί μακροτέρας τών 75 ποδών μεταξύ τής 
τοιαύτης δεξαμενής, συσκευής, σωλήνος ή έτερου δοχείου 
καΐ οιασδήποτε όδου ώς ήθελε θεωρήσει πρέπον έν έκαστη 
ειδική περιπτώσει. 

(στ) "Απαντες οι αγωγοί αερισμού τής ένκαταστάσεως διά τήν 
άποθήκευσιν πετρελαιοειδών θά καταλήγωσιν εις υψος ούχι 
μικρότερον τών 15 ποδών ϋπερθεν του εδάφους καΐ είς άπό
στασιν ούχι μικροτέραν τών 20 ποδών άφ* οιουδήποτε συνό
ρου του γώρου του πρατηρίου. 

(ζ) Ουδεμία αντλία παρέχουσα πετρελαιοειδή θά εύρίσκηται εις 
άπόστασιν μικροτέραν τών 30 ποδών από του πλησιέστερου 
συνόρου οιασδήποτε όδου, νοουμένου δτι ή 'Αρχή 'Αδειών 
(Οικοδομής) δύναται, τή συμβουλή του Διευθυντού ή του 
Διευθυντού του Τμήματος Δημοσίων "Εργων, νά καθορίση 
τοιαύτας μακροτέρας αποστάσεις, μη υπερβαίνουσας τους 
80 πόδας, μεταξύ οιασδήποτε αντλίας παρεχούσης πετρελαι
οειδή και του πλησιέστερου συνόρου οιασδήποτε όδοΰ, ώς 
ήθελε θεωρήσει πρέπον έν εκάστη ειδική περιπτώσει, 

(η) θ ά έχη τοιαύτας καταλλήλους και επαρκείς διευθετήσεις, 
εξαρτήματα καΐ έξοπλισμόν διά τήν ττρόληψιν καΐ κατάσβε
σιν πυρκαϊας ώς θά ήθελον Ικανοποιήσει τόν Διευθυντήν τής 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 

(θ) Το εμβαδόν του χώρου του πρατηρίου δεν θά ει ναι μικρό
τερον τών 8,500 τετραγωνικών ποδών, νοουμένου δτι— 

(i) οσάκις τό πρατήριον έ'χη μόνον μίαν εΐσοδον, ουδεμία 
διάστασίς του κυρίου τμήματος του χώρου τοΰ πρατη
ρίου θά είναι μικρότερα τών 80 ποδών και ή παρόδιος 
πρόσοψις του χώρου του πρατηρίου δέν θά είναι μικρό
τερα τών 70 ποδών* 

(ii) οσάκις τό πρατήριον έ'χη δύο εισόδους, ουδεμία διά
στασις τοΰ κυρίου μέρους τοΰ χώρου τοΰ πρατηρίου θά 
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εΐναι μικρότερα των 70 ποδών και ή παρόδιος πρόσο
ψις του χώρου του πρατηρίου δέν θά είναι μικρότερα 
των 120 ποδών. 

(ι) Πρατήριον έφαπτόμενον πλειόνων της μιας οδών θά έ'χη 
εισόδους έπί της μιας τών οδών τούτων μόνον και έν πάση 
περιπτώσει ουδέποτε πέραν τών δύο εισόδων. 

(ια) Δέν θά έ'χη άλλην ή άλλας εισόδους δι' οχήματα πλην των 
εγκρινομένων συμφώνως προς τους παρόντας Κανονισμούς, 
και ή 'Αρχή 'Αδειών (Οικοδομής) δύναται, τη συμβουλή του 
Διευθυντού και του Διευθυντού" του Τμήματος Δημοσίων 
"Εργων, νά απαίτηση τήν άνέγερσιν καταλλήλων κατασκευ
ών και έτερων διευθετήσεων προς παρεμπόδισιν οιασδήποτε 
μή εξουσιοδοτημένης εισόδου οχημάτων είς το πρατήριον. 

(ιβ) Ή κατασκευή πάσης είσόδου είς αυτό θά ίκανοποιή τήν 
'Αρχήν 'Αδειών (Οικοδομής) ήτις, τη συμβουλή του Διευ
θυντού και του Διευθυντού του Τμήματος Δημοσίων "Εργων, 
θά προσδιορ'ιζη καΐ καθορίζη έν έκαστη περιπτώσει τήν 
τοποθεσίαν, το πλάτος, τά πεδία όρατότητος, τάς διαβάσεις 
οχημάτων, τά πεζοδρόμια και έτερα χαρακτηριστικά τών 
τοιούτων εισόδων νοουμένου οτι— 

(i) οσάκις τό πρατήριον έχη μόνον μίαν εΐσοδον, τό πλάτος 
τής διαβάσεως οχημάτων της τοιαύτης είσόδου θά 
είναι 30 ποδών* 

(ii) οσάκις τό πρατήριον έ'χη δύο εισόδους, τό πλάτος της 
διαβάσεως οχημάτων έκαστης τών δύο τούτων εισό
δων θά εΐναι 25 ποδών. 

(ιγ) 'Οσάκις είσοδος πρατηρίου πετρελαιοειδών ευρίσκεται πλη
σίον συμβολής οδών, ή άπόστασις μεταξύ τής τοιαύτης εισό
δου και τής οδικής συμβολής δέν θά εΐναι μικρότερα τής 
κατωτέρω καθοριζομένης : 

(i) Άπό τής εξωτερικής περιμέτρου τής όδου πέριξ τής 
κυκλικής κυκλοφοριακής νησίδος (roundabout), 500 
πόδια' 

(ii) Άφ' οιασδήποτε συμβολής πλέον τών δύο οδών, 500 
πόδια' 

(iii) Άφ' οιασδήποτε συμβολής δύο οδών ταχείας κυκλο
φορίας, 300 πόδια* 

(iv) Άφ' οίασδήποτε συμβολΓ,ς όδου ταχείας κυκλοφορίας 
και όδοΟ βραδείας κυκλοφορίας, ήτις είναι κυρία 
οδός, 250 πόδια* 

(ν) 'Αφ' οίασδήποτε συμβολής όδου ταχείας κυκλοφορίας 
και όδου βραδείας κυκλοφορίας, ήτις δέν είναι κυρία 
δδός, 200 πόδια' 

(vi) Άφ* οίασδήποτε συμβολής δύο οδών βραδείας κυκλο
φορίας, αΐτινες είναι άμφότεραι κύριαι δδοί, 200 πό
δια* 

(vii) Άφ' οίασδήποτε συμβολής δύο οδών βραδείας κυκλο
φορίας, έξ ών ή μία μόνον εΐναι κυρία οδός, 100 πό
δια* 

(viii) Άφ* οιασδήποτε συμβολής δύο οδών βραδείας κυ
κλοφορίας, ουδεμία τών οποίων είναι κυρία οδός, 75 
πόδια. 

(ιδ) Ή δρατότης κυκλοφορίας εΐναι τοιαύτη ώστε παν όχημα 
προσεγγίζον τούτο νά δύναται νά όραθη και νά έξακολουθή 
νά φαίνηται μέχρις δτου φθάση είς τό πρατήριον, έξ οίασ
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Προϋποθέσεις 
διά τήν τροπο
ποίησιν, 
έπέκτασιν, 
έπισκευήν ή 
μερικήν 
κατεδάψισιν 
πρατηρίου 
πετρελαιο
ειδών. 

Προϋποθέσεις 
διά τήν έ"κδο
σιν Πιστο
ποιητικού 
'Εγκρίσεως. 

Κεφ. 272. 

δήποτε εισόδου τούτου, εξ αποστάσεως 1,500 ποδών έάν το 
δχημα κινήται έπί όδου ταχείας κυκλοφορίας η έξ αποστά
σεως 3C0 ποδών εάν τό όχημα κινήται έπί όδου βραδείας 
κυκλοφορίας, νοουμένου ότι οσάκις είσοδος πρατηρίου ευ
ρίσκεται έπί της δευτερευούσης όδου οδικής συμβολής, 
άλλης ή οδικής διασταυρώσεως, ή άπόστασις όρατότητος 
προς τήν όδικήν ταύτην συμβολήν δεν είναι ανάγκη νά είναι 
μεγαλύτερα της αποστάσεως της καθορισθείσης έν τη προ
ηγουμένη παραγράφω. 

(ιε) Ουδεμία είσοδος πρατηρίου 6ά κείται έγγύτερον προς ο'ιον. 
δήποτε μέρος της Ι'μπροσθεν αυτής οδοί), δπερ Ι'χει κλίσιν 
ύπερβαίνουσαν τό 8%, των αποστάσεων των καθοριζομένων 
κατωτέρω : 

(i) έπί οδών ταχείας κυκλοφορίας, 500 πόδια' 
(ϋ) έπί οδών βραδείας κυκλοφορίας, 3C0 πόδια. 

(ιστ) Έπί οδών ταχείας κυκλοφορίας, αΐτινες δέν εχουσι συνεχή 
κεντρικήν νησίδα χωρίζουσαν αύτάς εις δύο οδούς αντιθέτου 
κατευθύνσεως, ή άπόστασις μεταξύ τών εισόδων πρατηρίων 
ευρισκομένων έναντι αλλήλων έπί αντιθέτων πλευρών της 
τοιαύτης όδου δέον νά μη εΐναι μικρότερα τών 500 ποδών. 

7. Ουδεμία άδεια οικοδομής διά τροποποίησιν, έπέκτασιν, έπισκευ
ήν ή μερικήν κατεδάφισα/ πρατηρίου πετρελαιοειδών θά έκδίδηται, 
έκτος έάν τό αποτέλεσμα της τοιαύτης τροποποιήσεως, επεκτάσεως, 
επισκευής ή μερικής κατεδαφίσεως είναι πρατήριον πετρελαιοειδών 
δπερ, ικανοποιεί από πάσης απόψεως τάς απαιτήσεις του Νόμου και 
τών παρόντων Κανονισμών διά τήν άνέγερσιν πρατηρίου πετρελαιο
ειδών : 

Νοείται δτι ή 'Αρχή Άδειων (Οικοδομής) δύναται, τη συμβουλή 
τοΰ Διευθυντού και του Διευθυντού τοΰ Τμήματος Δημοσίων ''Εργων, 
νά χαλαρο'^ση τήν τοιαύτην προϋπόθεσιν έν.σχέσει προς πρατήριον 
πετρελαιοειδών νομίμως υφιστάμενοι και λειτουργούν προ τής"ενάρ
ξεως τής ισχύος τών παρόντων Κανονισμών, έάν ή προτεινομένη τρο
ποποίησις, έπέκτασις, μερική κατεδάφισίς ή επισκευή φέρη τό ύφί
στάμενον πρατήριον πετρελαιοειδών πλησιέστερον προς τάς απαιτή
σεις τών παρόντων Κανονισμών. 

8. Ουδέν πιστοποιητικόν εγκρίσεως ώς απαιτείται δυνάμει του 
άρθρου 7 του Νόμου θά έκδίδηται έκτος έάν— 

(α) ό Διευθυντής τοΰ Τμήματος Δημοσίων "Έργων πιστοποιή 
δτι ή έγκατάστασις διά τήν άποθήκευσιν και προμήθειαν 
πετρελαιοειδών του πρατηρίου πετρελαιοειδών έχει κατα
σκευασθή συμφώνως προς τήν σχετικήν άδειαν οικοδομής' 

(β) ό Διευθυντής τοΰ Τμήματος Δημοσίων "Εργων έκδώση πι
στοποιητικόν δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του περί 
Πετρελαιοειδών Νόμου δτι τό πρατήριον είναι κατάλληλον 
και ασφαλές διά τήν άποθήκευσιν, φύλαξιν και προμήθειαν 
πετρελαιοειδών' 

(γ) ό Διευθυντής τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πιστοποιή δτι 
τό πρατήριον πετρελαιοειδών κέκτηται καταλλήλους και 
ίκανοποιητικάς διευθετήσεις, εξαρτήματα και έξοπλισμόν διά 
τήν πρόληψιν καί κατάσβεσιν πυρκα'ίας, και 

ή 'Αρχή 'Αδειών (Οικοδομής) είναι γενικώς ικανοποιημένη δτι άπασα 
ή έρνασία ή εγκριθείσα διά τής σχετικής αδείας οικοδομής έχει συμ
πληρωθή συμφώνως προς τάς απαιτήσεις τής αδείας οικοδομής, του 
Νόμου καί τών παρόντων Κανονισμών. 
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9. "Ανευ επηρεασμού τής γενικότητος τοΰ εδαφίου (5) του άρθρου Προϋποθέοε.Γ 
8 του Νόμου, ή .'Αρχή 'Αδειών (Λειτουργίας) δύναται, τη συμβουλή διά τήν Εκδο
του Διευθυντού, του Διβυθυντοΰ του Τμήματος Δημοσίων "Εργων καΐ ι̂ν Άδειας 

 Α π ~  ι  ι α - «χ/ ' ' > > / Γ ' , , Λειτουργία:. 
του Διευθυντού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, να απαίτηση τήν.εκ
τέλεσα* οιωνδήποτε βελτιώσεων, αϊτινες κατά τήν γνώμην της 'Αρχής 
είνο' οααγκαΐαι δια τήν κατάλληλον και ασφαλή λειτουργίαν του 
πρατηρίου, ~ρό τής εκδόσεως αδείας λειτουργίας, ή τής ανανεώσεως 
τής αδείας "λειτουργίας πρατηρίου πετρελαιοειδών έννόμως υφιστα
μένου και λειτουργούντος προ τής ενάρξεως τής ισχύος τών παρόντων 
Κανονισμών ή ανεγερθέντος μετά ταύτα. 

Μέρος Ι I I .  Δ Ι ΑΦΟΡΑ 
10. Ουδεμία άδεια οικοδομής, ουδέν πιστοποιητικών εγκρίσεως και 

ουδεμία άδεια λειτουργίας θά έκδίδηται έκτος έάν αίτησις προς τον 
σκοπόν τούτον εχη ύποβληθή προς τήν άρμοδίαν Αρχήν 'Αδειών. 

11. "Απασαι αϊ άδειαι οικοδομής, άπαντα τά πιστοποιητικά εγκρί
σεως και απασαι αί άδειαι λειτουργίας θά έκδίδωνται ώς αναγράφε
ται εις τον καθωρισμένον τύπον εν τω Δευτέρω Πίνακι τών παρόντων Δεύτερος 
Κανονισμών, ή εις ουσιωδώς παρόμοιον τύπον. Πίναξ. 

12. Ή άδεια λειτουργίας πρατηρίου πετρελαιοειδών θά αναρτάται 
εις περίοπτον μέρος εντός του πρατηρίου, άντίγραφον δέ τής αδείας 
οικοδομής θά είναι διαθέσιμον εντός του πρατηρίου δι' έπιθεώρησιν 
υπό της 'Αρχής 'Αδειών, του Διευθυ\π:ου, του Διευθυντού του Τμήμα
τος Δημοσίων 'Έργων καΐ του Διευθυντού τής Πυροσβεστικής Υπη
ρεσίας ή τών δεόντως ύπ' αυτών εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων 
των, οϊτινες δύνανται νά διεξάγομαι τοιαύτας επιθεωρήσεις, έλεγχους 
και δοκιμάς αί όποΐαι κατά τήν γνώμην αυτών είναι άναγκαΐαι διά 
νά διασφαλισθή δτι το πρατήριον πετρελαιοειδών είναι και θά συνε 
χίση νά είναι σύμφωνον προς τον Νόμον και τους παρόντας Κανον 
σμούς. Παν πρόσωπον δπερ είναι ΰπεύθυνον διά τήν λειτουργίαν τοΓ 
πρατηρίου ή δοηθεΐ εις τήν λειτουργίαν τούτου καθ' δν χρόνον ή τοι
αύτη έπιθεώρησίς διεξάγεται, οφείλει, νά παρέχη πασαν εύλογο ν 
βοήθειαν και διευκολύνσεις ώς ήθελον ζητηθή ύπό του διεξάγοντος 
τήν τοιαύτην έπιθεώρησιν, έλεγχον ή· δοκιμήν. 

13. Πας δστις παρεμποδίζει ή παρακωλύει οιονδήποτε πρόσωπον 
διεξάγον έπιθεώρησιν, έλεγχον ή δοκιμήν συμφώνως προς τόν Κανο
νισαόν 12, και πάς δστις, ενώ είναι υπεύθυνος διά τήν λειτουργίαν 
του πρατηρίου πετρελαιοειδών, ή βοηθεΐ έν τή λειτουργία τούτου, 
κατά τόν χρόνον .τής τοιαύτης επιθεωρήσεως, έλεγχου ή δοκιμής, 
παραλείπει νά παράσχη οιανδήποτε ευλογον βοήθειαν ή διευκόλυνσιν 
ζητηθεΐσαν παρά του διεξάγοντος τήν τοιαύτην έπιθεώρησιν, έλεγχον 
ή δοκιμήν, εΐναι ένοχος αδικήματος καΐ έν περιπτώσει καταδίκης 
υπόκειται εις φυλάκϊσιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τόν £να μήνα 
ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή είς 
άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης. 

14. Διά τόν σκοπόν τών παρόντων Κανονισμών ή προς άποθήκευσιν 
ποσότης πετρελαιοειδών θά θεωρήται πάντοτε ώς ίση προς τό άνώ
τατον δριον χωρητικότητος του αποθηκευτικού χώρου πετρελαιοει
δών, εϊτε ούτος συνίσταται εκ δεξαμενών ή άλλων δοχείων πετρελαι
οειδών, του πρατηρίου. 

15.—(1) Τά ακόλουθα δικαιώματα θα πληρώνωνται ύπό του αίτη
τοΟ προς τήν 'Αρχήν 'Αδειών (Οικοδομής) : 

(α) Κατά τήν ύποβολήν τής αιτήσεως δι' άδειαν οικοδομής, 
£5.000 μίλς. 
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(β) Κατά την έ'κδοσιν της αδείας οίκοδομής, δικαιώματα Ίσα 
προς τά δικαιώματα άτινα θα ήσαν πληρωτέα δυνάμει του 
περί Ρυθμίσεως 'Οδών και Οικοδομών Νόμου καΐ τών δάσει 
τούτου εκδοθέντων Κανονισμών, ώς έάν ή έκδοθησομένη 
άδεια οίκοδομής ήτο άδεια οικοδομής εκδοθείσα δυνάμει 
του ρηθέντος Νόμου καΐ τών ρηθέντων Κανονισμών, 

(γ) Κατά την εκδοσιν πιστοποιητικού εγκρίσεως, £1.000 μίλς. 
(2) Κατά την εκδοσιν αδείας λειτουργίας, περιλαμβανομένης ανα

νεώσεως τοιαύτης αδείας, ό αίτητής καταβάλλει εις τήν 'Αρχήν 
'Αδειών (Λειτουργίας) τά ακόλουθα δικαιώματα, καθοριζόμενα ανα
λόγως τής χωρητικότητος του αποθηκευτικού χώρου τών πάσης φύ
σεως πετρελαιοειδών εκάστου πρατηρίου : 

(α) Διά τά πρώτα 500 γαλόνια ή μέρος τούτων, £5.000 μίλς. 
(δ) Δι* έκάστην έπιπρόσθετον ποσότητα 500 γαλονιών ή μέρος 

ταύτης, £2.500 μίλς : 
Νοείται δτι ουδέν απολύτως δικαίωμα θά πληρώνηται δυνάμει 

Κεφ. 272. του περί Πετρελαιοειδών Νόμου έν σχέσει προς προαήριον πετρελαιο
ειδών διά τό όποιον έχει έκδοθή άδεια λειτουργίας δυνάμει τών πα
ρόντων Κανονισμών. 

16. Όσάκις αίτησις διά τήν άνανέωσιν αδείας λειτουργίας έχη λη
φθή ύπό τής Αρχής 'Αδειών (Λειτουργίας) τουλάχιστον ενα μήνα προ 
τής εκπνοής τής αδείας, τό πρατήριον πετρελαιοειδών είς δ ή άδεια 
αναφέρεται θά θεωρήται δτι είναι δεόντως άδειουχον μέχρι τοιαύτης 
ημερομηνίας καθ* ήν ή 'Αρχή 'Αδειών (Λειτουργίας) ή θελε ν εκδώσει 
τήν νέαν άδειαν ή μέχρις δτου έγγραφος άρνησις ήθελε κοινοποιηθή 
προς τόν αίτητήν. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
Τύπος Αιτήσεως δι' "Αδειαν Οίκοδομής. 

Ό περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμος τοΰ 1968. 
Οί περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Κανονισμοί τοΰ 1972 

(Κανονισμός 3) 
ΑΙΤΗΣΙΣ ΔΙ' ΑΔΕΙΑΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

(Δέον νά ύποβάλληται είς τριπλούν) 
1. Προς (1) '. 

2. Αίτητής (Ιδιοκτήτης) (2) 
3. 'Εξουσιοδοτημένος τεχνικός αντιπρόσωπος του αίτητοΰ (ών δεόν

τως εγγεγραμμένος και ασκών τό επάγγελμα δυνάμει του περί 'Εγγρα
φής 'Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμου) (6) 

4. 'Εγώ ό υπογεγραμμένος (3) 
αποτείνομαι ώδε δι' άδειαν οικοδομής διά (4) 

πρατηρίου πετρελαιοειδών ώς δείκνυται λεπτομερώς έν τοις έπισυνημμέ
νοις σχεδίοις και έτέροις έγγράφοις, απάντων τούτων χρονολογουμενων 
και υπογεγραμμένων καθ' δν τρόπον και ή παρούσα αίτησις, και υπο
βαλλομένων επίσης είς τριπλούν. Περαιτέρω λεπτομέρειαι παρέχονται 
κατωτέρω. 

5: 'Αριθμός αναφοράς του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου και 
του τεμαχίου ή τών τεμαχίων άτινα άποτελοΟσι τόν χώρον τοΰ πρα
τηρίου πετρελαιοειδών (5) 
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6. Σύντομος περιγραφή των προτεινομένων οικοδομών, περιλαμβα

νομένων περιφραγμάτων, και της προτεινομένης χρήσεως έκαστης οικο

δομής ή μέρους της τοιαύτης οικοδομής ( 5 ) 

7. Σύντομος περιγραφή της προτεινομένης εγκαταστάσεως δια τήν 
άποθήκευσιν και προμήθειαν πετρελαιοειδών και τής προτεινομένης εγ

καταστάσεως ύδατος ( 5 ) 

8. Χωρητικότης αποθηκευτικού χώρου και αριθμός των αντλιών πα

ροχής πετρελαιοειδών (5 ) : 
( i) 'Αριθμός δεξαμενών, και δ Γ έκάστην δεξαμενήν τ ο είδος τοΰ 

πετρελαιοειδούς το όποιον αυτή περιέχει , κατά πόσον είναι 
υπέρ ή υπό το έδαφος και τήν χωρητικότητα αυτής εις γ α 

λόνια. 
γαλόν ια 
γαλόνια 
γαλόν ια 

(ϋ) Συνολικόν άνώτατον δριον χωρητικότητος τοΟ αποθηκευτικού 
χώρου πετρελαιοειδών του πρατηρίου γαλόνια 

( i i i ) Πετρελαιοειδή κατηγορίας Α. Άνώτατον δριον άποθηκευθη

σομένης ποσότητος γαλόνια 
(ΐν) Πετρελαιοειδή κατηγορίας Β. Άνώτατον δριον άποθηκευθη

σομένης ποσότητος . γαλόν ια 
(ν) Πετρελαιοειδή κατηγορίας Γ. Άνώτατον δριον άποθηκευθησο

μένης ποσότητος γαλόνια. 
(vi) Αρ ιθμός διπλών αντλιών παροχής πετρελαιοειδών . . γαλόνια. 
(v i i ) 'Αριθμός μονών αντλιών παροχής πετρελαιοειδών . . γαλόνια. 

9. Ό κύριος (6 ) 
δια τής παρούσης εξουσιοδοτείται υπ' έμοΰ νά ενεργή ώς ό τεχνικός 
αντιπρόσωπος μου δια τους σκοπούς τής παρούσης αιτήσεως, και οία

δήποτε σχέδια, ή έτερα έγγραφα, ή τροποποιήσεις, απαλείψεις ή προττ

θήκαι εις τ ά το ιαύτα σχέδια ή έγγραφα άτ ινα υπογράφονται ύπ' αύτοΟ 
θα θεωρώνται ώς έχοντα υπογραφή ύπ' έμοΰ και θά δεσμεύομαι προ

σωπικώς δ ια πάντα ταΟτα. 

10. Κατάλογος σχεδίων, και ετέρων εγγράφων συνημμένων τή πα

ρούση αιτήσε ι (υποβαλλομένων είς τρ ιπλούν) , μετά συντόμου περι

γραφής τοΟ περιεχομένου εκάστου τών τοιούτων έγγραφων, και έν περι

πτώσει σχεδίων τής αντιστοίχου κλίμακος ( 5 ) . 

Εν τ η 

( Υ π ο γ ρ α φ ή ) 
Τεχνικός Άντιπρόσωπος τοΰ ΑίτητοΟ 

(Υπογραφή ) 
Αίτητής ( Ι δ ι ο κ τ ή τ η ς ) 

Σημειώσεις προς καθοδήγησιν τού αΐτητοΰ 
( 1 ) Πλήρες δνομα τής σχετικής αρμοδίας αρχής δυνάμει τοΰ περί 

Ρυθμίσεως Όδών και Οικοδομών Νόμου. 
(2 ) Παραθέσατε ενταύθα το πλήρες όνομα τοΰ αΐτητοΰ με κεφα

λ α ί α γράμματα, τήν ταχυδρομικήν διεύθυνσιν αύτοΰ και τον 
αριθμόν τηλεφώνου εάν ύπάρχη. 

(3 ) Πλήρες δνομα του αϊτητου με κεφαλαία γράμματα . 
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(4 ) Παραθέσατε ένταΰθα : την κατασκευήν, την άνακατασκευήν, 
την τροποποίησιν, την έτπσκευήν, την έττέκτασιν η την κατε

δάφισιν, αναλόγως της περιπτώσεως. 
(5) Ή απαιτουμένη σχετική πληροφορία δέον νά δίδητα ι πλήρως 

και επακριβώς. 
(6 ) Πλήρες όνομα τοΰ αντιπροσώπου με κεφαλαία γράμματα . Έν 

τη παραγράψφ 3 της αιτήσεως παραθέσατε επίσης τήν ταχυ

δρομικήν διεύθυνσιν αΰτοΰ και τον αριθμόν τηλεφώνου εάν 
ύπάρχη. 

Τύπος αιτήσεως δι* "Αδειαν Λειτουργ ίας : 

Ό περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμος του 1968. 
ΟΊ ττερί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Κανονισμοί τοΰ 1972. 

(Κανονισμός 5) 
Α Ι Τ Η Σ Ι Σ Δ Γ Α Δ Ε Ι Α Ν Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ 

1. Π ρ ό ς ( 1 ) 

2. Αίτητής ( Ι δ ι ο κ τ ή τ η ς ) (2 ) 

3. 'Εγώ ό υπογεγραμμένος ( 3 ) 

αποτείνομαι ώδε δ ι ' άδειαν λειτουργίας έν σχέσει προς τ ο πρατήριον 
πετρελαιοειδών το όποιον έχει ( 4 ) 
. . . συμφώνως προς τήν "Αδε ιαν Οικοδομής 
ύπ' αριθμόν . και ήμερομηνίαν . 
ήτις επισυνάπτεται . 

Λ. Το σχετικόν Πιστοποιητικόν Εγκρ ίσεως εκδοθέν συμφώνως προς 
το άρθρον 7 του Νόμου επίσης επισυνάπτεται . 

Έ ν τη 

( Υ π ο γ ρ α φ ή ) . . . 

Αίτητής ( Ι δ ι ο κ τ ή τ η ς ) 
Σημειώσεις προς καθοδήγησιν τοΰ αίτητοΰ 

(1 ) Παραθέσατε ένταΰθα το πλήρες όνομα της οικε ίας 'Αρχής 
'Αδειών (Λε ι τουργ ίας ) . 

(2 ) Παραθέσατε ένταΰθα το πλήρες όνομα τοΰ α ί τητοΰ με κεφα

λα ία γράμματα , τήν ταχυδρομικήν διεύθυνσιν αύτοΰ και τον 
αριθμόν τηλεφώνου έάν ύπάρχη. 

( 3 ) Πλήρες όνομα τοΰ αίτητοΰ με κεφαλαία γράμματα . 
( 4 ) Παραθέσατε έντοώθα : κατασκευασθή, άνακατασκευασθή, 

τροποποιηθή, έπισκευασθή ή έπεκταθή, αναλόγως τής περι

πτώσεως. 
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Σ Π Ι Ν Α Ξ 

Τύπος 'Αδείας Οικοδομής 
Κυπριακή Δημοκρατ ία . 

(Π 
Ό περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμος τοΰ 1968. 
Οί περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Κανονισμοί τοΰ 1972. 

(Κανονισμός 12) 
Α Δ Ε Ι Α 0 Ι Κ Ο Δ 0 Μ Η Σ Υ Π ' Α Ρ Ι Θ Μ Ο Ν ( 2 ) . . 
Ή παρούσα άδε ια οικοδομής, ήτις απα ι τ ε ί τα ι δυνάμει τοΰ άρθρου 
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4 τοΰ περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμου, εκδίδεται έν 
σχέσει ττρός την ύπό ήμερομηνίαν . 
αΐτησιν τοΰ (3) 

2. Λετττομέρειαι της εργασίας, δι' ην παρέχεται ώδε έγκρισις δει
κνύονται έν τοΤς συνημμένοις σχεδίοις και έτέροις έγγράφοις, ώς ταΟτα 
έτροποποιήθησαν (4 ) , απάντων φερόντων τον αυτόν αύξοντα αριθμόν 
ώς ή παρούσα άδεια οικοδομής, και απάντων σφραγισθέντων, χροναλσ
γηθέντων και ύπογραφέντων κατά τον αυτόν τρόπον ώς και ή παροΟσα 
άδεια οικοδομής. Κατωτέρω παρέχεται κατάλογος δλων των έγγραφων 
τούτων (5) 

3. 'Αριθμός αναφοράς τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου και 
του τεμαχίου ή τών τεμαχίων άτινα αποτελούν τον χώρον τοΰ πρατηρίου 
πετρελαιοειδών 

4. Άποθηκευτικαί εγκαταστάσεις και άντλίαι παροχής πετρελαιοει
δών δια τής παρούσης εγκρινόμενοι : 

(i) 'Αριθμός δεξαμενών, και δι' έκάστην δεξαμενήν το εΤδος του 
πετρελαιοειδούς το όποιον αυτή περιέχει, κατά πόσον εΤναι 
υπέρ ή ύπό το έδαφος και ή χωρητικότης αυτής εις γαλόνια 

γαλόνια 
> ; *, ; . . . . . . . . γαλόνια 

i γαλόνια 
(ϋ) Συνολικόν άνώτατον δριον χωρήτικότητος του αποθηκευτικού 

χώρου πετρελαιοειδών τοΰ πρατηρίου γαλόνια 
(iii) Πετρελαιοειδή κατηγορίας Α. Άνώτατον δριον άποθηκευθη

σομένης ποσότητος . ; γαλόνια 
(iv) Πετρελαιοειδή κατηγορίας Β. Άνώτατον δριον άποθηκευθη

σομένης ποσότητος . . γαλόνια 
(ν) Πετρελαιοειδή κατηγορίας Γ. Άνώτατον δριον άποθηκευθη

σομένης ποσότητος γαλόνια 
(vi)i Αριθμός διπλών αντλιών παροχής πετρελαιοειδών 

i : i . γαλόνια 
(vii) Αριθμός μονών αντλιών παροχής πετρελαιοειδών . . γαλόνια. 

5. Ά π α σ α ι αϊ κατασκευαί, οίκοδομαί, εγκαταστάσεις, διευθετήσεις 
και πάσα έτερα εργασία ώς και πάν έτερον ζήτημα δι' άτινα παρέχεται 
δια τής παρούσης έγκρισις, υπόκεινται είς τάς διατάξεις τών άνωθι 
μνημονευθέντων Νόμου και Κανονισμών και δέον να έκπληρώσι τους 
ακολούθους επιπρόσθετους όρους : 

) · · i. 

6. Δικαιώματα πληρωθέντα £ μιλς 

Εξεδόθη έν τή '. 

(Υπογραφή) * 
Πρόεδρος, 

δια και έκ μέρους τοΰ 
Ό) 

Αρχής Άδειων (Οικοδομής) 
Σφραγίς 
οικείας 
'Αρχής 
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Σημειώσεις δια την συμττλήρωσιν τοΟ ώς άνω τύπου . 
( 1 ) Πλήρες δνομα της οικείας αρμοδίας αρχής δυνάμει τοΰ περί 

Ρυθμίσεως 'Οδών και Οικοδομών Νόμου. 
(2 ) Αύξων αριθμός τής αδείας οικοδομής. 
( 3 ) Πλήρες όνομα του αίτητοϋ. 
(4 ) Άτταλε ίψατε τάς λέξε ις «ώς τ α ΰ τ α έτροποποιήθησαν» εάν δεν 

εφαρμόζονται . Ά π α σ α ι a i τροποποιήσεις δέον νά υπογρά

φοντα ι ύπ' αμφοτέρων τοΰ αίτητοΰ και τής 'Αρχής 'Αδειών 
(Οικοδομής). 

( 5 ) "Απαντα τ ά έγγραφα τ α αποτελούντα μέρος τής αδείας οικο

δομής δέον νά αναφέρονται ένταΰθα και νά παρέχηται σύντο

μος περιγραφή τοΰ περιεχομένου εκάστου έγγραφου και εν 
περιπτώσει σχεδίων τής αντ ιστοίχου κλίμακος. 

Τύπος Πιστοποιητ ικού Εγκρ ίσεως 
Κυπριακή Δημοκρατ ία . 

(1 ) 

Ό περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμος τοΰ 1968. 
01 περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Κανονισμοί τοΰ 1972. 

(Κανονισμός 12) 
Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο Ν Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Ε Ω Σ 

Το παρόν πιστοποιητικόν εγκρίσεως, δπερ απαιτε ί τα ι δυνάμει τοΰ 
άρθρου 7 τοΰ περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμου, εκ

δίδεται εν σχέσει προς την έργασίαν την έγκριθεΓσαν δυνάμει τής 
'Αδείας Οικοδομής ύπ' αριθμόν και ήμερόμηνίαν 
σύμφωνος προς τον Κανονισμόν 9. 

2. Ά π α σ α ι αϊ κατασκευαί , οίκοδομαί, εγκαταστάσεις , διευθετήσεις 
και πάσα έτερα εργασ ία ώς και άπαντα τ ά θέματα εις ά το παρόν 
πιστοποιητικόν αναφέρεται, υπόκεινται εις τάς διατάξεις τών ώς άνω 
μνημονευθέντων Νόμου και Κανονισμών. 

3. Δικα ιώματα πληρωθέντα £ μιλς 

Εξεδόθη εν τη . . 

( Υ π ο γ ρ α φ ή ) 
Πρόεδρος, 

δ ια και εκ μέρους τοΰ 
Σφραγ ϊς ( 1 ) 
οικείας Α ρ χ ή ς 'Αδειών (Οικοδομής) 
'Αρχής 

Σημείωσις διά την συμπλήρωσιν τοΰ ώς άνω τύπου. 
(1 ) Πλήρες όνομα τής οικείας αρμοδίας 'Αρχής δυνάμει τοΰ περί 

Ρυθμίσεως Όδών και Οικοδομών Νόμου. 

Τύπος 'Αδε ίας Λειτουργίας. 
Κυπριακή Δημοκρατ ία . 

"Επαρχος ( 1 ) 
Ό περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμος τοΰ 1968. 
Οι περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Κανονισμοί τοΟ 1972. 

(Κανονισμός 12) 
Α Δ Ε Ι Α Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Υ Π ' Α Ρ Ι Θ Μ Ο Ν (2 ) 
Ή παρούσα Ά δ ε ι α Λειτουργ ίας , ήτ ις απαι τε ί τα ι δυνάμει του αρ
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θρου 8 τοΰ περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμου, εκδίδε
ται έν σχέσει ττρός το ττρατήριον προς το όττοΐον : 

"Αδεια Οικοδομής ύπ ' άρ και ήμερομηνίαν <. 
και σχετικόν Πιστοποιητικόν Εγκρίσεως ύττό ήμερομηνίαν " 
αναφέρονται, και το όποιον περιλαμβάνει τάς ακολούθους άποθηκευτι
κάς εγκαταστάσεις και αντλίας παροχής πετρελαιοειδών : 

(i) 'Αριθμός δεξαμενών, και δι' έκάστην δεξαμενην το είδος τοΟ 
πετρελαιοειδούς τό όποιον αυτή περιέχει κατά πόσον εΐναι 
υπέρ ή ύπό τό έ'δαφος και ή χωρητικότης αυτής είς γαλόνια. 

γαλόνια 
γαλόνια 
γαλόνια 

(ϋ) Συνολικόν άνώτατον δριον χωρητικότητος του αποθηκευτικού 
χώρου πετρελαιοειδών του πρατηρίου ν . . . γαλόνια 

(iii) Πετρελαιοειδή κατηγορίας Α. Άνώτατον δριον άποθηκευθη
σομένης ποσότητος γαλόνια 

(ίν) Πετρελαιοειδή κατηγορίας Β. Άνώτατον δριον αποθηκευθη
σομένης ποσότητος . · ' · · · γαλόνια 

(ν) Πετρελαιοειδή κατηγορίας Γ. Άνώτατον δριον άποθηκευθη
σομένης ποσότητος γαλόνια 

(vi) Αριθμός διπλών αντλιών παροχής πετρελαιοειδών 
γαλόνια 

(vii) Αριθμός μονών αντλιών παοο^ης πετρελαιοειδών 
ΛΛ. Λ .' γαλόνια 

2. Ή παρούσα άδεια λειτουργίας υπόκειται εϊς τάς διατάξεις τών 
προαναφερθέντων Νόμου καΐ Κανονισμών και είς τους ακολούθους έτπ
προσθέτους δρους 

3. Συμφώνως προς τό εδάφιον (3) τοΰ άρθρου 8 τοΰ Νόμου ή πα
ρούσα άδεια λήγει τήν 31 ην ήμέραν του αμέσως επομένου τής ήμερο, 
μηνίας εκδόσεως μηνός Δεκεμβρίου. Παρά ταύτα, έάν αίτησις δι ' άνα
νέωσιν ληφθή ύπό τής Αρχής Άδειων (Λειτουργίας) τουλάχιστον ένα 
μήνα προ τής εκπνοής τής αδείας, τό πρατήριον τοΰτο θα θεωρήται 
δτι εΐναι δεόντως άδειοΟχον μέχρι τής ημερομηνίας καθ' ήν νέα άδεια 
ήθελεν έκδοθή ή ό αίτητής ήθελε πληροφορηθη εγγράφως δτι νέα άδεια 
δεν δύναται νά έκδοθή. 

4. Δικαιώματα πληρωθέντα £ μίλς 

Εξεδόθη έν' τή . 

(Υπογραφή) 

Έπαρχος (1) 
Αρχή Άδειων (Λειτουργίας) 

Σφραγις 
του 

Έπαρχου 

Σημειώσεις διά την συμπλήρωσιν του ώς άνω τύπου. 
(1) "Ονομα τής οικείας Επαρχ ίας . 
(2) Αΰξων αριθμός τής Αδείας Λειτουργίας. 

Έξεδόθησαν τή 




