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Προς.: Ως πίνακας αποδεκτών

Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (χωρίς αποθηκευτικούς χώρους) στην ατομική
επιχείρηση του κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, με διακριτικό τίτλο WOODSTORE και αριθ.
ΓΕΜΗ 005770101000, η οποία εδρεύει στην Λεωφόρο Τατοΐου 161, στο Δήμο Κηφισιάς, εντός των
διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αττικής.

Α.Φ.Μ.: 054582523

Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238 Α/27-12-10), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τη με αριθ. πρωτ. 457959/2020 (ΦΕΚ 2763/Β/07-07-2020) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα:
Ανάθεση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.
4. Το Ν.3054/02 (ΦΕΚ 230/Α/2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3190/03 (παρ. 1, άρθρο 21, ΦΕΚ 249/Α/2003), το Ν.3335/05
(Κεφ. Β, ΦΕΚ 95/Α/2005), το Ν.3419/05 (άρθρο 27, ΦΕΚ 297/Α/2005), το Ν.3423/05 (ΦΕΚ 304/Α/2005), το
Ν.3522/06 (άρθρο 36, ΦΕΚ 276/Α/2006), το Ν.3587/07 (παρ.2, άρθρο 19, ΦΕΚ 152/Α/2007), το
Ν.3653/08 (άρθρο 55, ΦΕΚ 49/Α/2008) και το Ν.3734/09 (παρ. 5, άρθρο 34, ΦΕΚ 8/Α/2009).
5. Την Υ.Α. Δ.2/16570/05 «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β/2005), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ
143/Α/2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών
δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» ως ισχύει.
7. Την Υ.Α. Δ.19/Φ11/οικ.13098/1156/2010 (ΦΕΚ 1039/Β/2010) «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν.3054/2002
(ΦΕΚ 230/Α/2002), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα–Σφράγιση
εγκαταστάσεων»
8. Το Ν.3986/2011 (άρθρο 36, ΦΕΚ 152/Α/2011) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».
9. Την Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/20 (ΦΕΚ 3151/τΒ’/30-07-2020) «Καθορισμός ανταποδοτικών τελών
για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν.3054/2002 και ετησίων
ανταποδοτικών τελών για τη χρήση αυτών και καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη
καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών».
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10. Τη με αριθ. πρωτ. 5189/14-10-2020 αίτηση χορήγησης άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου της
ενδιαφερόμενης ατομικής επιχείρησης που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας,
με συνημμένα
δικαιολογητικά.
11. Τη με αριθ. πρωτ. 568/09-02-2021 αίτηση με την οποία η επιχείρηση υπέβαλλε στην Υπηρεσία μας
συμπληρωματικά στοιχεία.
12. Την εκτύπωση από το TaxisNet.gr της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης των στοιχείων μητρώου της
επιχείρησης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), από όπου προκύπτει η έδρα της
επιχείρησης και η αιτούμενη δραστηριότητα.
13. Το με αριθ. πρωτ. 12298/06-10-20 αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
14. Το με αριθ. πρωτ. 27889/09-10-20 Πιστοποιητικό του Τμήματος Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών
περί μη κήρυξης της σε πτώχευση του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ.
15. Την από 06/10/2020 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, του κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ, ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή, ότι το όχημα ιδιοκτησίας
του που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, έχει τον αριθμό
κυκλοφορίας : ΙΡΧ -6017 και πληροί τους τεχνικούς όρους της διεθνούς συμφωνίας A.D.R. 2011.
16. Την άδεια κυκλοφορίας του με αριθμό κυκλοφορίας : ΙΡΧ -6017 οχήματος ιδιοκτησίας του κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ.
17. Τα απαιτούμενα παράβολα από την ΔΟΥ (α/α 4394/9-10-20 και 4395/9-10-20 περί καταβολής του
προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους διακοσίων ευρώ (200€) για την χορήγηση της άδειας και
σαράντα Ευρώ (40 €) για τη χρήση της άδειας κατά το έτος 2022.
18. Το γεγονός ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πληροί όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Ν.3054/02
(ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου
υγραερίου, έπειτα από την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών του «Κανονισμού Αδειών» (Υ.Α.
αριθμ.Δ.2/16570/05, ΦΕΚ1306/Β/2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
19. Την από 10/02/2021 Εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

Αποφασίζουμε

Χορηγούμε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (χωρίς αποθηκευτικούς χώρους) στην ατομική
επιχείρηση του κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, με διακριτικό τίτλο WOODSTORE και αριθ. ΓΕΜΗ
005770101000, διάρκειας ισχύος τεσσάρων (4) ετών με τα παρακάτω τυπικά στοιχεία:
 Α.Φ.Μ: 054582523, ΔΟΥ Κηφισιάς
 Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας (έδρα): Λεωφόρος Τατοΐου 161, στο Δήμο Κηφισιάς
 Αποθηκευτικοί χώροι : ΟΧΙ
 Μέσα μεταφοράς : ΙΡΧ -6017
Η παρούσα άδεια χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
i. Υποχρέωση σεβασμού κανονιστικού πλαισίου
Σε όλο το χρόνο ισχύος της άδειας, ο κάτοχος της άδειας οφείλει:
(α) Να τηρεί τις διατάξεις των Ν.3054/02 (ΦΕΚ 230/Α/2002) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
το Ν.3335/05 (ΦΕΚ 95/Α/2005), όπως ισχύουν και των διατάξεων και κανονιστικών πράξεων που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού.
(β) 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.
(γ) Να ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο σύμφωνο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί
ανταγωνισμού.
(δ) Να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδονται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2
του άρθρου 14 του Ν.3054/02 (ΦΕΚ 230/Α/2002).
(ε) Να τηρεί κάθε υποχρέωση που επιβάλλεται με τη θέση σε εφαρμογή του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης
Ανάγκης καθώς και με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με την εφαρμογή μέτρων
έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3054/02 (ΦΕΚ 230 Α).
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ii. Υποχρέωση καταβολής τελών
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να καταβάλλει εμπρόθεσμα και σύμφωνα με το νόμο τα τέλη που του
αναλογούν σύμφωνα με το νόμο. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να καταβάλλει στις κατά τόπους
Δ.Ο.Υ. ή στην εφαρμογή e-παράβολο του Taxisnet, ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για τη χρήση της άδειας,
ύψους σαράντα ευρώ (40,00 €) υπέρ του Λογαριασμού 6ου Βαθμού 1110902001 (πρώην ΚΑΕ 3421) και
να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας αντίγραφο του διπλότυπου είσπραξης ή του e-παραβόλου. Η
υποχρέωση καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους δεν υφίσταται για το έτος έκδοσης της
άδειας. Η μη καταβολή του ανταποδοτικού τέλους επισύρει την επιβολή των προβλεπόμενων
διοικητικών κυρώσεων.
iii. Τήρηση λογαριασμών
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται κατά τις διατάξεις του άρθρου
11 του Ν.3054/02 (ΦΕΚ 230/Α)/2002, όπως ισχύει, σχετικά με την τήρηση λογαριασμών.
iv. Υποχρέωση παροχής και γνωστοποίησης στοιχείων
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει:
(α) Να παρέχει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και στην Περιφέρεια
Αττικής, ως Αδειοδοτούσα Αρχή, τα έγγραφα και τα στοιχεία που του ζητούν στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους.
(β) Να παρέχει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής στοιχεία σχετικά με την
άσκηση της δραστηριότητάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3054/02 (παρ. 3, άρθρο 11, ΦΕΚ
230/Α/2002).
(γ) Να παρέχει αμέσως τα οικονομικά, λογιστικά, τεχνικά, εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία και
πληροφορίες που ζητούνται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ.4,
του άρθρου 11, του Ν.3054/02 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του
Ν.3423/05 (ΦΕΚ 304 Α).
v. Διεξαγωγή ελέγχων
Ανά πάσα στιγμή, ο κάτοχος της άδειας οφείλει να επιτρέπει στα αρμόδια όργανα να διεξάγουν ελέγχους
των εγκαταστάσεων και ελέγχους των βιβλίων, στοιχείων και λογαριασμών του κατόχου της άδειας.
Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της:
(α) Να διαθέτει αποκλειστικά υγραέριο εμφιαλωμένο σε φιάλες κατόχων άδειας εμπορίας κατηγορίας
Γ΄, απευθείας, και χωρίς ενδιάμεση αποθήκευση, σε:
1)Τελικούς καταναλωτές και
2) 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 μόνο από κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Γ’ του
Ν.3054/02 (ΦΕΚ230Α) καταθέτοντας για το σκοπό αυτό αντίγραφο της άδειας του στην
προμηθεύτρια εταιρεία.
(γ) Να αναγράφει στα σχετικά παραστατικά πώλησης που θα εκδίδει τον αριθμό της άδειας 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. 3325/2005 (ΦΕΚ Α’ 68), εφόσον
διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους.
(στ)Να γνωστοποιεί προσκομίζοντας στη Υπηρεσία μας όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για
οποιαδήποτε μεταβολή: (α) στη διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων διάθεσης, (β) στη μεταβολή
κάθε άλλου στοιχείου της δραστηριότητας, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η παρούσα άδεια.
(ζ) Η διακίνηση των φιαλών υγραερίου θα γίνεται αποκλειστικά με το Ι.Χ. Φορτηγό με αρ. κυκλοφορίας
ΙΡΧ -6017 και εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της διεθνούς συμφωνίας A.D.R. που καθορίζει όλους
τους όρους ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών όπου κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση παρακαλείται να μας γνωστοποιεί κάθε
τυχόν μεταβολή ή ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας του.
2. Η άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να
εφοδιαστεί με άλλη άδεια ή έγκριση, για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες
διατάξεις.
3. Σε περίπτωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας άδειας επιβάλλονται οι
κυρώσεις που ορίζονται με το Ν.3054/02 (άρθρο 17, ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 10 του Ν.3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005) και τροποποιήθηκε με το Ν.3734/09 (παρ. (5.α.), άρθρο
34, ΦΕΚ 8/Α/2009), καθώς και με την Υ.Α. αριθμ. 19/Φ11/οικ13098/1156/10 (ΦΕΚ 1039/Β/2010).
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4. Η παρούσα άδεια ανανεώνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Αδειών (Υ.Α. αριθ.
2/16570/05, ΦΕΚ1306/Β/2005), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η αίτηση για την ανανέωσή της
υποβάλλεται τουλάχιστον (3) τρεις μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της.
5. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή για παράβαση νόμου ενώπιον του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η
προσφυγή ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης, ή
αν αυτή δεν δημοσιεύεται, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της, ή
διαφορετικά αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
227, παράγραφος 1α & 238 παράγραφος 4 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010).
Κατεβλήθησαν τα προβλεπόμενα παράβολα.
Σειρά: 3298167 (200,00 €) & Σειρά: 3298168 (40,00 €)

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

Αιμιλία Ρόδη - Νταουντάκη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Δ/νση Yδρογονανθράκων
Μεσογείων 119
101 92 ΑΘΗΝΑ
(με συνημμένο Φωτοαντίγραφο ανταποδοτικού τέλους)
2. Ελληνική Στατιστική Αρχή
Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας και Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 και Επονιτών
185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
3. Διεύθυνση Μεταφορών Βορείου Τομέα Αθηνών,
Λεωφ. Κηφισίας 20
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
4. ΔΟΥ Κηφισιάς
Αχαρνών 43
145 61 Κηφισιά
5. κ.ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
Λεωφόρος Τατοΐου 161
145 64 Κηφισιά

Εσωτερική Διανομή :
 Αρχείο Διεύθυνσης
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