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ΘΕΜΑ: Άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

ΧΡΗΣΤΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με έδρα την Τ.Κ. Αγίου Ανδριανού, της Δ.Ε. Νέας Τίρυνθας, του Δ. 

Ναυπλιέων, της Π.Ε. Αργολίδας.  

 

Α.Φ.Μ: 104081164 

Δ.Ο.Υ. : ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’/02-10-2002) «Οργάνωση αγοράς πετρελαιοειδών και 

άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

2. Την Υπ. Απόφαση με αριθμό Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306  Β’/16-09-2005) «Κανονισμός 

Αδειών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

3. Την ΚΥΑ με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30-07-2020 (ΦΕΚ 3151 Β’/30-07-2020) «Καθορισμός 

ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του 

ν.3054/2002 και ετήσιων ανταποδοτικών τελών για την χρήση των αυτών και καθορισμός προστίμων 

για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών». 

4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Το Π.Δ. με αριθμό 131/2010 (ΦΕΚ 224 Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 240905/59047/06-09-2019 (ΦΕΚ 3498 B΄/19-09-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας 

Πελοποννήσου», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 259668/63361/25-09-

2019 (ΦΕΚ 3763 B΄/11-10-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. 
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7. Την υπ’ αριθμ. 237656/13-07-2022 αίτηση του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για την 

ανανέωση της προαναφερόμενης άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου,  την αριθ. 271464/08-08-

2022 αίτηση του συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη δημοσιοποίηση της 

τελευταίας στον ιστότοπο της Αδειοδοτούσας Αρχής στις 25-08-2022. 

 

8. Την υπ’ αριθμ. 1787/15-06-2018 (ΑΔΑ: 6Ο897Λ1-ΔΓΓ) άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου του 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, η οποία είχε λήξει ήδη όταν υπεβλήθει στην Υπηρεσία 

μας αίτηση ανανέωσης της. 

 

9. Την αναλυτική κατάσταση των Φ.Ι.Χ. οχημάτων για τη μεταφορά φιαλών υγραερίου με τα αντίστοιχα 

φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους: 

Μεταφορικά Μέσα  

1. ΑΡΜ 8260 Φορτηγό 

2. ΑΡΜ 4806 Φορτηγό 

3. ΤΡΗ 2509 Φορτηγό 

 

10. Το γεγονός ότι ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ διαθέτει υπαίθρια αποθήκη φιαλών 

υγραερίου στην Τ.Κ. Αγίου Ανδριανού, της Δ.Ε. Νέας Τίρυνθας, του Δ. Ναυπλιέων, για την οποία έχει 

υποβληθεί η υπ’ αριθμ. 5167/09-10-2014 Υπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας . 

11. Την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, με την 

οποία δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για την έκδοση της άδειας είναι αληθή. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

Χορηγείται άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στον ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, δηλ. μέχρι την 27-09-2026, με έδρα την Τ.Κ. Αγίου Ανδριανού, της Δ.Ε. 

Νέας Τίρυνθας, του Δ. Ναυπλιέων, της Π.Ε. Αργολίδας, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 

1. Για 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 πληροί τις προϋποθέσεις της Υ.Α. Δ3/14858/1993 και του Ν.3982/2011, για τους αποθηκευτικούς 

χώρους. 

στ. 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. Για όλο το χρόνο ισχύος της άδειας, ο κάτοχος της άδειας οφείλει: 
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i. Να τηρεί τις διατάξεις του Ν.3054/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 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 Περιβάλλοντος & Ενέργειας που εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 Ν. 3054/2002. 

v. Να παρέχει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 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 στη εταιρική της σύνθεση και να 

προσκομίζει τα σχετικά πιστοποιητικά, όπως αυτά καθορίζονται στα παραρτήματα της υπουργικής 

απόφασης Δ2/Α/Φ.8/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306 Β’/16-09-2005) «Κανονισμός Αδειών», όπως 

ισχύει. 

3. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να καταβάλλει εμπροθέσμως, δηλ. έως 30 Ιουνίου του επόμενου 

έτους, το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος των 40,00 € (στις κατά τόπους ΔΟΥ ή στην εφαρμογή e-

παράβολο του Taxisnet, υπέρ του λογαριασμού 6ου ΒΑΘΜΟΥ 1110902001 – πρώην ΚΑΕ 3421) 

σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30-07-2020 (ΦΕΚ 3151 Β’/30-07-

2020) ΚΥΑ. Σε περίπτωση μη καταβολής ή μη εμπρόθεσμης καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο 

υπολογιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 5 της παραπάνω ΚΥΑ. 

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 κάτοχο 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 βάσει των οποίων χορηγήθηκε. 

7. Η παρούσα άδεια τροποποιείται με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής κατόπιν αιτήσεως του 

κατόχου της Άδειας μόνο στην περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων που αφορούν στους 

αποθηκευτικούς χώρους, σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 

1306  Β’/16-09-2005) «Κανονισμός Αδειών» Υπ. Απόφασης, όπως ισχύει. Σε περίπτωση αλλαγής 

επωνυμίας, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να γνωστοποιήσει την αλλαγή αυτή σύμφωνα με 

το πρότυπο ειδοποιητήριο σημείωμα του παραρτήματος 10 της προαναφερόμενης Υπ. Απόφασης. 

8. Η παρούσα άδεια ανανεώνεται με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής μετά από αίτηση 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. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306  Β’/16-09-2005) 

«Κανονισμός Αδειών» Υπ. Απόφασης, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει με το εδάφιο Δ του άρθρου 

1 της υπ’ αριθμ. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269/22-08-2016 (ΦΕΚ 2684 Β’/29-08-2016) Υπ. Απόφασης. 

9. Η άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου ανακαλείται με απόφαση της Υπηρεσίας μας όταν δεν 

τηρούνται οι προαναγραφόμενοι όροι και προϋποθέσεις. 
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Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον 

ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της υπ’ 

αριθμ. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306  Β’/16-09-2005) «Κανονισμός Αδειών» Υπ. Απόφασης. Η 

παραπάνω προσφυγή θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης ή τη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306  Β’/16-09-2005) 

«Κανονισμός Αδειών» Υπ. Απόφασης.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ: 

Πριν την έκδοση της παρούσας άδειας καταβλήθηκε το ανταποδοτικό τέλος: 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ Αρ. Αποδεικτικού  

1 ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1415/08-08-2022 (200 €) 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Γενική Δ/νση Ενέργειας 

Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων  

Μεσογείων 119 

Τ.Κ. 115 26 – ΑΘΗΝΑ 

2. Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Διεύθυνση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα 

Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας & Τεχνολογίας 

Πειραιώς 46 & Επονιτών 

Τ.Κ.: 185 10 – Πειραιάς 

Τ.Θ. 80847 

3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  

4. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

Σ.ΕΠ.Ε. Αργολίδας  

Μεγάλου Αλεξάνδρου 12 

Τ.Κ.: 211 00 - Ναύπλιο 

5. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

 

Ε.Δ. 

ΧΑ 

Φ30.1/9 

 

Με Ε.Π. 

Παναγιώτη Νίκα 

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη 

Διεύθυνσης 

 

καα 

 

Καραγιάννης Γεώργιος 

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

με Α’ βαθμό 
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