
                                                                                                        

                             

 
 
 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου 
              στον ΦΟΡΤΗ ΕΥΓΕΝΙΟ µε έδρα 
              στην οδό Ιωάννου Λέκκα 77 στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ Ν. Κορινθίας. 
             Α.Φ.Μ : 138278381 
             ∆.Ο.Υ. : ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ   

ΟΟ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΡΡΧΧΗΗΣΣ  ΠΠ..ΕΕ..  ΚΚΟΟΡΡΙΙΝΝΘΘΙΙΑΑΣΣ  
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87Α/2010). 
2. Tο Π.∆. 131(ΦΕΚ224/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου». 
3. Την υπ’ αριθµ. 55791/2410/27-4-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Ορισµός αναπληρωτών 
Προϊσταµένων και τοποθέτηση προσωπικού στη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Κορινθίας», όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθ. οικ. 266955/53543/18-10-2017 Απόφαση. 
4.Την υπ’αριθ. 240905/59047/6-9-2019 (ΦΕΚ 3498Β/19-9-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθ. 259668/63361 (ΦΕΚ 3763Β/2019) Απόφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και 
εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»». 
5. Τις διατάξεις του Ν.3054/02 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α/2-
10-02) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν.3335/05 «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης 
πετρελαιοειδών προϊόντων - Ρύθµιση θεµάτων ΥΠ.ΑΝ.»(Φ.Ε.Κ. 95Α/05). 
6.Την Υπ. Απόφαση µε αριθµό ∆2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306 Β’/16-09-2005) “Κανονισµός Αδειών”, 
όπως τροποποιήθηκε µε τις Υπ. Αποφάσεις ∆2/Α/Φ.8/11287/29-05-2006 (ΦΕΚ 771 Β’/28-06-2006), 
∆2/Α/Φ.8/25750/28-12-2007 (ΦΕΚ 2512 Β’/31-12-2007), ∆19/Φ11/οικ.13098/1156 «Κατηγορίες 
παραβάσεων του Ν.3054/02, όρια προστίµου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήµατα – σφράγιση 
εγκαταστάσεων» και ∆Υδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 (ΦΕΚ 2684Β/2016).  
7. Την υπ’ αριθµ. ∆2/Α/Φ.5/οικ.2490/10-02-2005 (ΦΕΚ 218 Β’/18-02-2005) ΚΥΑ των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης “Καθορισµός ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, 
τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν.3054/2002 και αιτήσεων ανταποδοτικών τελών για 
την χρήση των αδειών αυτών», όπως συµπληρώθηκε µε την ∆2/Α/Φ.5/17272/16-09-2005 (ΦΕΚ 1371Β’/04-
10-2005) και την ∆2/Α/1317/2013 (ΦΕΚ 115Β/25-1-2013). 
8. Την υπ’ αριθµ. ∆2/Α/Φ.5/6378/27-4-2005 ερµηνευτική εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά µε την 
ΚΥΑ µε αριθµό ∆2/Α/Φ.5/οικ.2490/10-2-2005 (ΦΕΚ 218 Β’/18-02-2005). 
9. Την µε αριθ. 4239/15-11-2019 αίτηση του ΦΟΡΤΗ ΕΥΓΕΝΙΟΥ για χορήγηση άδειας διανοµής 
εµφιαλωµένου υγραερίου καθώς και την µε αριθ.4673/17-12-2019 αίτηση υποβολής δικαιολογητικών. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
           ΚΟΡΙΝΘΟΣ,         27  / 12 / 2019     
                   
           Αριθ. Πρωτ. :    4673                                  
           Αριθ. Μητρώου.   : Φ.41.2/ 7 

Ταχ. ∆.νση        :            Aγ. Νικολάου 29 
Ταχ. Κώδικα            :  20131 
Πληροφορίες        : Tζιβίσκου Π. 
Τηλέφωνο        : 2741363221 
  
e-mail                       : v.tziviskou@pekorinthias.gr 
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10. Τη δηµοσιοποίηση στις 22/11/2019 της παραπάνω αίτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου σύµφωνα µε την Υ.Α. ∆Υδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 (ΦΕΚ 2684Β/2016). 
11. Το γεγονός ότι ο αιτών πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α’) και 
υπέβαλε στην Υπηρεσία όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την Υπ. Απόφαση ∆2/16570/07-09-
2005 (ΦΕΚ 1306 Β’ 16-09-2005) “Κανονισµός Αδειών”, για την χορήγηση άδειας διανοµής εµφιαλωµένου 
υγραερίου. 
12. Την αναλυτική κατάσταση των ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων µε τα αντίστοιχα αντίγραφα των αδειών 
κυκλοφορίας τους: 
Μεταφορικά Μέσα 

1. ΚΡΜ 8161 Φορτηγό 
13. Το γεγονός ότι ο αιτών δεν διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους. 
14. Την από 26-11-2019 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 του κ. Φόρτη Πέτρου ότι όλα τα στοιχεία που 
υποβλήθηκαν για την έκδοση της άδειας είναι αληθή. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Χορηγούµε Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ στον ΦΟΡΤΗ ΕΥΓΕΝΙΟ  µε έδρα 
στην οδό Ιωάννου Λέκκα 77 στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ του Νοµού Κορινθίας διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, µε 
τους ακόλουθους όρους: 
1. Καθ’ όλο το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η άδεια, ο κάτοχος της άδειας 
οφείλει: 
α. Να διαθέτει αποκλειστικά υγραέριο, εµφιαλωµένο σε φιάλες εταιρειών κατόχων άδειας εµπορίας 
κατηγορίας Γ, σε: 
i. Τελικούς καταναλωτές. 
ii. Καταστήµατα λιανικής πώλησης τα οποία, στο πλαίσιο της σχετικής άδειας που κατέχουν, 
µπορούν να διαθέτουν εµφιαλωµένο υγραέριο σε Τελικούς Καταναλωτές. 
β. Να προµηθεύεται εµφιαλωµένο υγραέριο αποκλειστικά και µόνο από κατόχους Άδειας Εµπορίας 
κατηγορίας Γ του Ν.3054/2002 καταθέτοντας για το σκοπό αυτό αντίγραφο της Άδειάς του στην 
προµηθεύτρια εταιρεία εµπορίας. 
γ. Να αναγράφει στα σχετικά παραστατικά πώλησης που θα εκδίδει τον αριθµό της Άδειάς του. 
δ. Να µην διαθέτει εµφιαλωµένο υγραέριο σε άλλους κατόχους άδειας του Ν.3054/2002. 
ε. Να γνωστοποιεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή κάθε µεταβολή σχετικά µε τη διαθεσιµότητα ιδιόκτητων 
µεταφορικών µέσων για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία χορηγήθηκε η άδεια. 
2. Καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της Άδειας, ο κάτοχος της Άδειας οφείλει: 
i. Να τηρεί τις διατάξεις του Ν.3054/2002, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν.3335/2005 
(ΦΕΚ Α’ 95), και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου αυτού. 
ii. Να τηρεί τους όρους της άδειας που του χορηγείται και κάθε περαιτέρω κανόνα δικαίου που διέπει τη 
δραστηριότητά του και ιδίως τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος και να διαθέτει 
διαρκώς τις άδειες που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητάς του. 
iii. Να ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο σύµφωνο µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί 
ανταγωνισµού. 
iv. Να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης  που εκδίδονται σύµφωνα µε τη διάταξη της 
παραγράφου 2 του άρθρου 14  Ν. 3054/2002. 
v. Να παρέχει στο ΥΠΕΚΑ και στην Αδειοδοτούσα Αρχή τα έγγραφα και τα στοιχεία που του ζητούν στο 
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.  
vi. Να γνωστοποιεί άµεσα στην Αδειοδοτούσα Αρχή οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται στην άδεια λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιεί για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία χορηγήθηκε η 
άδεια, ή κάθε άλλο στοιχείο, βάσει του οποίου του χορηγήθηκε η άδεια. 
vii. Να γνωστοποιεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή κάθε αλλαγή στην εταιρική της σύνθεση και να 
προσκοµίζει τα σχετικά πιστοποιητικά, όπως αυτά καθορίζονται στα παραρτήµατα του Κανονισµού 
Αδειών (Υπ. Απόφαση µε αριθµό ∆2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306 Β’/16-09-2005)). 
3. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να καταβάλλει εµπροθέσµως, δηλ. από 1 Ιανουαρίου έως 31 
∆εκεµβρίου εκάστου ηµερολογιακού έτους ισχύος της παρούσας άδειας, το ανταποδοτικό τέλος των 
40,00 € σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ∆2/Α/Φ.5/οικ.2490/10-02-2005 (ΦΕΚ 218 Β’/18-02-2005) ΚΥΑ, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση µη καταβολής, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο του 
ανταποδοτικού τέλους (80,00 €), σύµφωνα µε την παρ. 4 της ανωτέρω ΚΥΑ. 
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4. Ανά πάσα στιγµή, ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να επιτρέπει στα αρµόδια όργανα να διεξάγουν ελέγχους 
και ιδίως επιτόπιους ελέγχους των εγκαταστάσεων και ελέγχους των βιβλίων, στοιχείων και λογαριασµών του 
κατόχου Άδειας. 
5. Η άδεια διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να 
εφοδιαστεί µε άλλη άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις. 
6. Η παρούσα άδεια παύει να ισχύει αυτοδίκαια στην περίπτωση που αλλάξουν τα στοιχεία και οι 
προϋποθέσεις βάση των οποίων χορηγήθηκε. 
7. Η παρούσα άδεια τροποποιείται µε απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής κατόπιν αιτήσεως του κατόχου της 
Άδειας στην περίπτωση τροποποίησης της επωνυµίας, σύµφωνα µε το άρθρο 12 της υπ’ αριθµ. 
∆2/Α/Φ.5/οικ.2490/10-02-2005 (ΦΕΚ 218 Β’/18-02-2005) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
8. Η παρούσα άδεια ανανεώνεται µε απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής κατόπιν αιτήσεως του κατόχου 
της Άδειας που υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη ισχύος της Άδειας, σύµφωνα 
µε το άρθρο 13 της υπ’ αριθµ. ∆2/Α/Φ.5/οικ.2490/10-02-2005 (ΦΕΚ 218 Β’/18-02-2005) ΚΥΑ, όπως 
τροποποιήθηκε µε Υ.Α. ∆Υδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 (ΦΕΚ 2684Β/2016). 
9. Η άδεια διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου ανακαλείται µε απόφαση της Υπηρεσίας µας όταν δεν 
τηρούνται οι προαναγραφόµενοι όροι και προϋποθέσεις. 
10. Η παρούσα δηµοσιοποιείται µε ευθύνη της αδειοδοτούσας αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 1 της Υπ. 
Απόφασης µε αριθµό ∆Υδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 (ΦΕΚ 2684Β/2016). 
11. Κατά της απόφασης αυτής ασκείται προσφυγή, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 10 της Υπ. Απόφασης 
µε αριθµό ∆2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306 Β’/16-09-2005) “Κανονισµός Αδειών”, από οποιονδήποτε 
δικαιολογεί έννοµο συµφέρον, ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 
εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση ή την δηµοσίευσή της. 
   
 

 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΛΗΣ 
 

 
Κατεβλήθησαν τα νόµιµα παράβολα: 
1. Ανταποδοτικό τέλος 200€ και ετήσιο ανταποδοτικό τέλος 40€ 
Α/Α 8765/28-11-2019 ∆ιπλότυπο είσπραξης της ∆.Ο.Υ. Κορίνθου  
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
 
1. ΥΠΕΚΑ 
Γενική ∆/νση Ενέργειας 
∆ιεύθυνση Εποπτείας ∆ιαχείρισης Πετρελαιοειδών 
Μεσογείων 119 
Τ.Κ. 101 92 – ΑΘΗΝΑ 
(συν. αντίγραφο ετήσιου ανταποδοτικού τέλους) 
 
2. ΦΟΡΤΗ ΕΥΓΕΝΙΟ 
Ο∆ΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΚΚΑ 77 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ Τ.Κ. 20300 
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