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Αλαλέωζε αδείαο πωιεηή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (ρνλδξηθήο - ιηαληθήο)
ηεο εηαηξείαο «ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ ΚΑΡΓΑ & ΙΑ Δ.Δ.» κε έδξα ηελ 41ε Οδό ζην
Ο.Σ. 3061 ηνπ ΒΙΟΠΑ Άλω Ληνζίωλ ηνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Άλω
Ληνζίωλ ηνπ Γήκνπ Φπιήο Ννκνύ Αηηηθήο.
ΑΦΜ 800437076, Γ.Ο.Τ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ
Α Π Ο Φ Α  Η

‘Δρνληαο ππφςε :
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852 / 2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α΄/7– 6 – 2010).
2. Σελ Τ.Α. 44403/20–10–2011 (ΦΔΚ 2494/ Β΄/ 4-11-2011) «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ
Οξγαληζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο».
3. Σελ ππ΄ αξηζκ. νηθ. 177070 (ΦΔΚ 2542 Β΄/ 24-9-2014) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Αηηηθήο κε ζέκα «Αλάζεζε - Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο».
4. Σνλ Ν. 3982 / 2011 (ΦΔΚ 143/Α΄/17–6–2011 ) «Απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο
ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ
πάξθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
5. Σν Ν.3054/2002 (ΦΔΚ 230Α) «Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3335/2005 (ΦΔΚ 95Α) «Έιεγρνο ηεο δηαθίλεζεο θαη
απνζήθεπζεο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ – Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» θαη
ην Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α/2014).
6. Σελ Τ.Α. Γ19 / Φ11 / νηθ. 13098 / 1156 / (ΦΔΚ 1039/Β), «Καηεγνξίεο παξαβάζεσλ ηνπ Ν.
3054/02 (ΦΔΚ 230Α΄) , φξηα πξνζηίκνπ αλά θαηεγνξία θαη άιια ζρεηηθά δεηήκαηα –
ζθξάγηζε εγθαηαζηάζεσλ.
7. Σελ Τ.Α. κε αξ. Γ2/16570 (ΦΔΚ 1306/Β/16-9-05) «Καλνληζκφο αδεηψλ» φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. κε αξ. Γ2/Α/19843/29–9–2011 (ΦΔΚ 2191 / Β΄/ 30 – 9 – 2011),
ηελ Τ.Α. κε αξ. Γ2/Α/21366/21-11-2013 (ΦΔΚ 3070Β/2013) θαη ηελ Τ.Α. κε αξ.
ΓΤδξνγ./Δ/Φ.5/νηθ.182269/22-8-2016 (ΦΔΚ 2684Β/29-8-2016).
8. Σελ Κ.Τ.Α. Γ2/Α/Φ.5/νηθ.2490/05 (ΦΔΚ 218Β) «Καζνξηζκφο αληαπνδνηηθνχ ηέινπο γηα ηελ
έθδνζε, ηξνπνπνίεζε ή επέθηαζε ησλ αδεηψλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3054/2002 θαη εηήζησλ
αληαπνδνηηθψλ ηειψλ γηα ηε ρξήζε ησλ αδεηψλ απηψλ».
9. Σελ ππ’ αξ. πξση. 8947/Φ20-62/6-12-2012 απφθαζε καο κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε άδεηα
πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ρνλδξηθήο-ιηαληθήο, ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) εηψλ,
ζηελ εηαηξεία ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΚΑΡΓΑ & ΗΑ Δ.Δ. κε έδξα ηελ 41ε Οδφ ζην Ο.Σ. 3061 ηνπ
ΒΗΟΠΑ Άλσ Ληνζίσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Άλσ Ληνζίσλ ηνπ Γήκνπ Φπιήο Ννκνχ
Αηηηθήο.
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10.Σελ ππ’ αξ. πξση. 6298/Φ20-62/29-9-2015 απφθαζε καο κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε άδεηα
ιεηηνπξγίαο (αλαλέσζε) ανξίζηνπ ρξνληθήο δηάξθεηαο κεηά απφ κεραλνινγηθφ
εθζπγρξνληζκφ θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλ-εθξνψλ ηεο κνλάδαο
απνζήθεπζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηεο εηαηξείαο ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΚΑΡΓΑ & ΗΑ Δ.Δ. ζηελ
41ε Οδφ - Ο.Σ. 3061 ηνπ ΒΗΟΠΑ Άλσ Ληνζίσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Άλσ Ληνζίσλ
ηνπ Γήκνπ Φπιήο Ννκνχ Αηηηθήο
11.Σελ απφ 6-12-2016 αίηεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΚΑΡΓΑ & ΗΑ Δ.Δ. κε ηελ νπνία
ππφβαιιε ζηελ Τπεξεζία καο δηθαηνινγεηηθά θαη αηηήζεθε ηελ αλαλέσζε ηεο ππ’ αξ. πξση.
8947/Φ20-62/6-12-2012 άδεηαο πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο.
12.Σν γεγνλφο φηη ν αηηψλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3054/2002 θαη
ππφβαιιε ζηελ Τπεξεζία καο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Τ.Α. κε αξ.
Γ2/16570 (ΦΔΚ 1306/Β/16-9-05).
13.Σελ απφ 10-10-2016 ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ θ. Διεπζεξίνπ Κάξγα κε ηελ
νπνία δειψλεη, σο δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξείαο, φηη ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο είλαη αιεζή.
14.Σελ απφ 21-12-2016 ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ θ. Διεπζεξίνπ Κάξγα κε ηελ
νπνία δειψλεη, σο δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξείαο, φηη ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 1 ηνπ παξαξηήκαηνο
4 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε αξ. Γ2/Α/Φ.8/16570/7-9-2005 «Καλνληζκφο Αδεηψλ» φπσο
ηζρχεη παξακέλνπλ ακεηάβιεηα.
15.Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβιήζεθαλ.
16.Σελ απφ 22-12-2016 έθζεζε - εηζήγεζε ππαιιήινπ ηεο Τπεξεζίαο καο.
Απνθαζίδνπκε
1. Υνξεγνχκε άδεηα πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (αλαλέσζε) ρνλδξηθήο - ιηαληθήο φπσο
απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 7 ηνπ Ν.3054/2002 θαη ηνλ ππ’ αξ. Γ2/16570/7-9-2005 (ΦΔΚ
1306Β/16-9-2005) θαλνληζκφ αδεηψλ φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζην λνκηθφ
πξφζσπν κε ηα πην θάησ εηδηθφηεξα ζηνηρεία:
(α) Κάηνρνο αδείαο: ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ ΚΑΡΓΑ & ΙΑ Δ.Δ.
(β) Γηεχζπλζε άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (έδξα): 41ε Οδφο - Ο.Σ. 3061 - ΒΗΟΠΑ Άλσ
Ληνζίσλ - Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Άλσ Ληνζίσλ - Γήκνο Φπιήο Αηηηθήο
(γ) Απνζεθεπηηθνί ρψξνη: 306,20m3
(δ) Μεηαθνξηθά κέζα:
Σέζζεξα Φ.Η.Υ. κε αξ. θπθινθ. ΤΡΝ 2290, ΕΖΒ 9259, ΕΕΣ 2571, ΕΜΣ 9119.
(ε) Υξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο: Σέζζεξα (4) έηε.
2. Ζ παξνχζα άδεηα ηζρύεη γηα όιε ηελ επηθξάηεηα θαη ρνξεγείηαη κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο
θαη πξνυπνζέζεηο:
2 (Α) ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
1.
Τπνρξέωζε ζεβαζκνύ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ.
Καζ΄ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο άδεηαο, ν θάηνρφο ηεο νθείιεη :
i.
Να ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.3054/2002 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ
Ν.3335/2005 (ΦΔΚ 95 Α΄) θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη΄
εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ απηνχ.
ii.
Να ηεξεί ηνπο φξνπο ηεο αδείαο πνπ ηεο ρνξεγείηαη θαη θάζε πεξαηηέξσ θαλφλα δηθαίνπ
πνπ δηέπεη ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαη ηδίσο ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο
πεξηβάιινληνο θαη λα δηαζέηεη δηαξθψο ηηο άδεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηάο ηεο.
iii.
Να αζθεί ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηά ηξφπν ζχκθσλν κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο πεξί αληαγσληζκνχ.
iv.
Να ηεξεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πνπ εθδίδνληαη
ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.3054/2002.
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Να ηεξεί θάζε ππνρξέσζε πνπ ηνπ επηβάιιεηαη κε ηελ ζέζε ζε εθαξκνγή ηνπ
ρεδίνπ Μέηξσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο θαζψο θαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ έθηαθηεο αλάγθεο,
ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.3054/2002.

2. Yπνρξέωζε θαηαβνιήο ηειώλ.
Ο θάηνρνο ηεο αδείαο, νθείιεη λα θαηαβάιεη εκπξνζέζκσο θαη ζχκθσλα κε ην λφκν ηα ηέιε
πνπ ηεο αλαινγνχλ ζχκθσλα κε ην Νφκν.
Ζ θάηνρνο ηεο άδεηαο είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιιεη ην εηήζην αληαπνδνηηθφ ηέινο 40 €,
γηα ηελ ρξήζε ηεο αδείαο ηνπ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. (Κ.Α.Δ. 3421) θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνβάιεη
ζηελ Τπεξεζία καο θσηναληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ Γηπινηχπνπ Δίζπξαμεο ηεο Γ.Ο.Τ. Ζ κε
θαηαβνιή έσο 31 Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ηζρχνο ηεο παξνχζαο άδεηαο, ηνπ
αληαπνδνηηθνχ ηέινπο ησλ 40 €, απνηειεί ιφγν επηβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ.
3. Σήξεζε ινγαξηαζκώλ θαη Βηβιίνπ Γηαθίλεζεο Πεηξειαίνπ.
Ο θάηνρνο ηεο αδείαο νθείιεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.3054/2002, ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ινγαξηαζκψλ θαη Βηβιίνπ Γηαθίλεζεο
Πεηξειαίνπ.
4. Τπνρξέωζε παξνρήο θαη γλωζηνπνίεζεο ζηνηρείωλ.
Ο θάηνρνο ηεο αδείαο νθείιεη :
i.
Nα παξέρεη ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη ζηελ θαηά πεξίπησζε
Αδεηνδνηνχζα Αξρή ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηεο δεηνχλ ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο.
ii.
Nα παξέρεη ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε
ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ
Ν. 3054/2002.
iii.
Να παξέρεη ακέζσο ηα νηθνλνκηθά, ινγηζηηθά, ηερληθά, εκπνξηθά θαη άιια ζπλαθή ζηνηρεία
θαη πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ΡΑΔ, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ δεπηέξνπ
εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4, ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3054 / 2002.
iv.
Να γλσζηνπνηεί άκεζα ζηελ Αδεηνδνηνχζα Αξρή νπνηαδήπνηε αιιαγή επέξρεηαη ζηα
ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ ηνπ ρνξεγήζεθε ε άδεηα.
v.
Να γλσζηνπνηεί ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρή θάζε αιιαγή ζηελ ζχλζεζε ηεο εηαηξείαο.
vi.
Να γλσζηνπνηεί ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρή θάζε αιιαγή ζηελ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ή ησλ δηαρεηξηζηψλ απηψλ θαη λα πξνζθνκίδεη ηα
ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηα παξαξηήκαηα ηνπ Καλνληζκνχ
Αδεηψλ.
5. Γηεμαγωγή ειέγρωλ.
Αλά πάζα ζηηγκή ν θάηνρνο ηεο αδείαο νθείιεη λα επηηξέπεη ζηα αξκφδηα φξγαλα λα δηεμάγνπλ
ειέγρνπο θαη ηδίσο επηηφπηνπο ειέγρνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ειέγρνπο ησλ βηβιίσλ,
ζηνηρείσλ θαη ινγαξηαζκψλ ηνπ θαηφρνπ Αδείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Βηβιίνπ
Γηαθίλεζεο Πεηξειαίνπ.
2 (Β) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ.
Καζ΄ φιν ην ρξφλν άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε άδεηα, ν
θάηνρνο ηεο άδεηαο :
(α)
Γχλαηαη λα πξνκεζεχεηαη ηα πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη θσηηζηηθφ πεηξέιαην είηε απφ
εηαηξείεο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ πνπ θαηέρνπλ ηελ άδεηα εκπνξίαο θαηεγνξίαο Α ηνπ
Ν. 3054/2002 είηε απφ δηπιηζηήξηα.
(β)
Γχλαηαη λα πσιεί πεηξέιαην ζέξκαλζεο είηε ρνλδξηθψο ζε πσιεηέο πεηξειαίνπ
ζέξκαλζεο πνπ δελ δηαζέηνπλ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο 80θ.κ. είηε ιηαληθψο ζε ηειηθνχο
θαηαλαισηέο.
(γ) Τπνρξενχηαη λα θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα Η.Υ.– Β.Φ. φρεκα ή λα έρεη κηζζψζεη έλα Γ.Υ. –
Β.Φ. γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηξνθνδνζίαο γηα ηελ πψιεζε πεηξειαίνπ
ζέξκαλζεο, ην νπνίν ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ζε πεξίπησζε απψιεηαο,
θαηαζηξνθήο, παιαηφηεηαο άλσ ησλ είθνζη εηψλ ή ιήμεσο ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο.
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Γχλαηαη λα δηαθηλεί θαη θσηηζηηθφ πεηξέιαην ρχκα ή ζε ζπζθεπαζία. Δηδηθά ην
ζπζθεπαζκέλν ζε δνρεία θσηηζηηθφ πεηξέιαην ζα δηαηίζεηαη είηε ζε ηειηθνχο
θαηαλαισηέο ή ζε άιια θαηαζηήκαηα ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο πψιεζεο.

3. Ζ άδεηα πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ θάηνρφ ηεο απφ ηελ
ππνρξέσζε λα εθνδηαζζεί κε άιιε άδεηα πνπ πξνθχπηεη απφ δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ θαη
απνθάζεσλ.
4. Ζ παξνχζα άδεηα αλαλεψλεηαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 13 ηνπ Καλνληζκνχ Αδεηψλ φπσο
απηφ ηζρχεη. H αίηεζε γηα ηελ αλαλέσζε ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ
ιήμε ηεο παξνχζαο άδεηαο.
5. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο άδεηαο
επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 17 ηνπ Ν.3054 / 2002, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 3335 / 2005 θαη ηελ Τ.Α. Γ19/Φ11/νηθ. 13098/1156/
(ΦΔΚ 1039/Β).
6. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν
ζπκθέξνλ ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη θιηκαηηθήο Αιιαγήο, εληφο
πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ δεκνζίεπζή απηήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Άξζξνπ 10 ηνπ Καλνληζκνχ Αδεηψλ.
ΜΔ ΔΝΣΟΛΗ
ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ
Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

Γ. ΣΡΑΣΙΓΑΚΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή
Γεληθή Γ/λζε ηαηηζηηθψλ Δξεπλψλ, Γ/λζε ηαηηζηηθψλ Γεπηεξνγελνχο Σνκέα
Σκήκα ηαηηζηηθψλ Μεηαπνίεζεο, Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο
Πεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ,
Σ.Θ. 80847, ΣΚ 18510 Πεηξαηάο
2. ΓΟΤ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ.
3. ΔΛΔΤΘ*ΔΡΗΟ ΚΑΡΓΑ & ΗΑ Δ.Δ.
Ο.Σ. 3061 - ΒΗΟΠΑ Άλσ Ληνζίσλ
Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Άλσ Ληνζίσλ - Γήκνο Φπιήο Αηηηθήο
4. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
Γεληθή Γξακκαηεία Δλέξγεηαο,
Γ/λζε Τδξνγνλαλζξάθσλ, Σκήκα Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ,
Μεζνγείσλ 119, 115 26 Αζήλα.

Δζσηεξηθή Γηαλνκή
Υξνληθφ Αξρείν

