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Τροποποίηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στον Θεόφιλο
Καπητανίδη λόγω αλλαγής έδρας με νέα έδρα άσκησης της
δραστηριότητας την οδό Αγ. Νικολάου 4 της Δ.Ε. Πολίχνης του Δήμου
Παύλου Μελά, της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης Της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας

Α.Φ.Μ.: 039837800
Δ.Ο.Υ. : Ε΄Θεσσαλονίκης
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄/02-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών
και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει
σήμερα.
2. Την Υ.Α. Δ2/16570/05 (ΦΕΚ 1306 Β΄/16-09-05) «Κανονισμός αδειών», όπως αυτή
έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από τις Υ.Α. Δ2/Α/Φ.8/11287/06 (ΦΕΚ 771 Β΄/2806-06), Υ.Α.Δ2/Α/Φ.8/25750/07 (ΦΕΚ 2512 Β΄/31-12-07) και Υ.Α. Δ2/Α/19843/29-92011 (Φ.Ε.Κ. 2191/Β/30-9-2011), Υ.Α. Δ2/Α/22287/9-11-2012 (Φ.Ε.Κ. 2998 Β΄ /12-112012), Υ.Α. Δ2/Α/21366/21-11-2013 (Φ.Ε.Κ. 3070 Β΄/3-12-2013).και τις διατάξεις του
Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 Α / 7-4-2014)
3. Τον Ν. 3784/2009 (Φ.Ε.Κ. 137 Α΄/ 2009) και το αρ. 31 του Ν. 4177 (Φ.Ε.Κ. 173
Α΄/2013) (Εφαρμογή συστήματος εισροών – εκροών)
4. Την Κ.Υ.Α. Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/05 (ΦΕΚ 218 Β΄/18-02-05) «Καθορισμός
ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, τροποποίηση η επέκταση των αδειών του
άρθρου 4 του Ν.3054/2002 και ετησίων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των
αδειών αυτών». Την Α.Π. Δ2/Α/Φ.5/6378/27-4-2005 ερμηνευτική εγκύκλιο αυτής της
Δ/νσης Εποπτείας της Διαχείρησης Πετρ/δων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
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5. Την ΚΥΑ Α8/οικ.3895/276/07 (ΦΕΚ 115 Β΄/01-02-07) «Χορήγηση αδειών
κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε πωλητές πετρελαίου
θέρμανσης» όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Α8/οικ. 47880/4778 (Φ.Ε.Κ. 1902
Β΄/2009)
6. Την Υ.Α. Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/25-06-10 (ΦΕΚ 1039 Β΄/07-07-10) «Κατηγορίες
παραβάσεων του Ν. 3054/02 (ΦΕΚ 230 Α΄), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα
σχετικά ζητήματα – Σφράγιση εγκαταστάσεων».
7. Τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 Α΄ /07-4-2014) <<Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και
άλλες διατάξεις>> και ειδικότερα την υποπαράγραφο ΣΤ.2 <<Άρση εμποδίων στον
ανταγωνισμό στον κλάδο του λιανικού εμπορίου – Ρυθμίσεις υγρών καυσίμων>> του
άρθρου 1.
8. Τo υπ’ αριθμ. Δ2/Α/4266/13-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης Εποπτείας της Διαχείρισης
Πετρελαιοειδών Δ(2) του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
9.

Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

10. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α΄/27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας».
11. Την με αρ. 9752/2014 Απόφαση του Πλημμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για
την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχικών και επαναληπτικών περιφερειακών
εκλογών της 18-5-2014 και της 25-5-2014 και ανακήρυξη των επιτυχόντων και
επιλαχόντων συνδυασμών του εκλεγέντος Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και
μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
12. Την Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με αρ. οικ. 461114 (9980)
Φ.Ε.Κ. 3129 Β΄ /21-11-2014 ¨Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων…¨ εδ. 33
υποκεφ. Β2 κεφ. Β αρ. 22
13. Την από 10-4-2014 προσωποποιημένη πληροφόρηση μεταβολης εργασιών φυσικού
προσώπου επιτηδευματία του TaxisNet.gr
14. Την από 10-4-2014 αναλυτική κατάσταση των ιδιόκτητων ή/και μισθωμένων
μεταφορικών μέσων με τα αντίστοιχα θεωρημένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας
τους.
15. Τις από 10-4-2014 Υπεύθυνες Δήλωσεις του Ν.1599/86 του Θεόφιλου Καπητανίδη,
με τις οποίες δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που καταθέτει στην αίτηση είναι αληθή και
δεν κατέχη πρατήριο υγρών καυσίμων ούτε αποθήκη πετρελαίου θέρμανσης.
16. Την από 10-10-2011 αποκλειστική σύμβαση προμήθειας μεταξύ του ενδιαφερόμενου
και της επιχείρησης ¨Αφοι Κλιγκόπουλοι Ο.Ε.¨, κατόχου αποθήκης πετρελαίου
θέρμανσης δυναμικότητας 200 κ.μ. που λειτουργεί με την αρ. πρωτ.
15/Φ.14.2.17426/11/11950/2-10-2007 άδεια λειτουργίας αόριστης χρονικής διάρκειας
και βρίσκεται στην οδό Αγ. Γεωργίου 35 της Δ.Ε. Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου
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Μελά της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης και την από 10-4-2014 Υπεύθυνη Δήλωση του
Αθανάιου Κλιγκόπουλου περί της ισχύος αυτής.
17. Την με αρ. πρ. 17761/2014/28-7-2014 άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης
18. Το γεγονός ότι ο αιτών πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Ν.
3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄/02-10-02) και υπέβαλλε στην υπηρεσία όλα τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από την Υ.Α. Δ2/16570/05 (ΦΕΚ 1306 Β΄/16-905), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την χορήγηση της άδειας πωλητή
πετρελαίου θέρμανσης.
19. Την από 1-4-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας μας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποίηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στον Θεόφιλο Καπητανίδη λόγω
αλλαγής έδρας με νέα έδρα άσκησης της δραστηριότητας την οδό Αγ. Νικολάου 4 της Δ.Ε.
Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά, της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης Της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας διάρκειας τεσσάρων (4) ετών μέχρι την 28-7-2018 με τους ακόλουθους όρους
και προϋποθέσεις:
1. Η άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης ισχύει για όλη την επικράτεια.
2. Ο κάτοχος της άδειας δεν διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου
θέρμανσης ούτε πρατήριο υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την από 10-4-2014
αίτησή του.
3. Για τη διακίνηση των προϊόντων της δραστηριότητας θα χρησιμοποιηθεί ένα (1)
ιδιόκτητο βυτιοφόρο όχημα με αρ. κυκλ. ΝΖΟ 4212 (8 τν), το οποίο θα πρέπει
να έχει την νόμιμη άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
και να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που αναγράφονται επί της
προαναφερόμενης άδειας.
4. Ο κάτοχος της άδειας δύναται:
• να πωλεί μόνο λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές.
• να διακινεί φωτιστικό πετρέλαιο χύμα ή σε συσκευασία. Για την ομαλή και
απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς, ειδικά το συσκευασμένο σε δοχεία φωτιστικό
πετρέλαιο διατίθεται είτε σε τελικούς καταναλωτές ή σε άλλα καταστήματα
χονδρικής ή λιανικής πώλησης.
5. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται:
• Να προμηθεύεται τα ανωτέρω πετρελαιοειδή προϊόντα με αποκλειστική σύμβαση
προμήθειας είτε με πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (χονδρικής – λιανικής) που
διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους τουλάχιστον 80 μ3 με άδεια λειτουργίας σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία, και να υπάρχει εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία
σύστημα εισροών-εκροών, είτε από εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που
κατέχουν άδεια εμπορίας κατηγορίας Α του Ν. 3054/2002, είτε από διϋλιστήρια.
• για όσο χρόνο διατηρεί την άδειά του να κατέχει τουλάχιστον ένα Ι.Χ.− Β/Φ όχημα ή
να έχει μισθώσει τουλάχιστον ένα Δ.Χ. − Β/Φ για την εξυπηρέτηση των αναγκών
τροφοδοσίας για την πώληση πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο πρέπει να έχει την
ανάλογη άδεια από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Κ.Μ. (π.χ. ADR
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•

•

•

•

2011) και να είναι αυτή σε ισχύ και υποχρεούται να αντικαθιστά σε περίπτωση
απώλειας, καταστροφής, ή λήξεως της μισθωτικής σύμβασης.
να αναγράφει στα σχετικά παραστατικά πώλησης (τιμολόγια-αποδείξεις) που θα
εκδίδει τον αριθμό της άδειάς του και, σε περίπτωση παράδοσης φωτιστικού
πετρελαίου σε κατάστημα λιανικής πώλησης, τον αριθμό της άδειας λειτουργίας
του.
να γνωστοποιεί προσκομίζοντας στη Δ/νση Ανάπτυξης της M.Ε. Θεσ/νίκης όλα τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά για οποιεσδήποτε μεταβολές έχουν γίνει στα πάγια
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης (όπως: αγορά, πώληση, απόσυρση
ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων για την άσκηση της δραστηριότητας), καθώς και
οποιαδήποτε μίσθωση η υπεκμίσθωση των αποθηκευτικών χώρων προς τρίτους η
από τρίτους με διεύθυνση, τηλέφωνο και ΑΦΜ.
να παρέχει οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί στην αρμόδια Υπηρεσία και να δέχεται
οποιοδήποτε έλεγχο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής ή των αρμοδίων υπηρεσιών της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Να προσκομίσει στην Δ/νση Ανάπτυξης Θεσ/νίκης επικυρωμένα αντίγραφα των
αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων οχημάτων που θα χρησιμοποιεί για την άδεια
πωλητού πετρελαίου θέρμανσης, αμέσως μετά την έκδοση τους από την αρμόδια
Δ/νση Μεταφορών και επικοινωνιών Θεσ/νίκης.

6. Ο κάτοχος της άδειας λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης απαγορεύεται να
διαθέτει πετρέλαιο θέρμανσης και φωτιστικό πετρέλαιο σε άλλους κατόχους άδειας
λιανικής πώλησης.
7. Ο κάτοχος της άδειας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την
ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις του
αρ. 17 του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει.
8. Η άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την
υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλη άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη
υποχρέωση από άλλες διατάξεις.
9. Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος των 40 ευρώ να καταβάλλεται στις κατά τόπους
Δ.Ο.Υ. (ΚΑΕ 3421) μέχρι λήξεως του ημερολογιακού έτους και για κάθε έτος ισχύος
της παρούσας άδειας και αντίγραφο του διπλότυπου καταβολής, να υποβάλλεται
στη Δ/νση Ανάπτυξης. Σε περίπτωση μη καταβολής του ανωτέρου τέλους,
προβλέπεται
η
επιβολή
προστίμου
σύμφωνα
με
την
ΚΥΑ
Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10.02.05 (ΦΕΚ 218 Β΄/18-02-05).
10. Η παρούσα παύει να ισχύει αυτοδίκαια στις περιπτώσεις που ο κάτοχός της διαθέτει
ταυτόχρονα άδεια πρατηρίου υγρών καυσίμων και/ή άδεια λειτουργίας
εγκατάστασης αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης και δεν είναι σε ισχύ.
11. Σε περίπτωση μεταβολής των βυτιοφόρων οχημάτων, αλλαγής της επωνυμίας ή
της έδρας της επιχείρησης ή της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, η
παρούσα άδεια χρήζει τροποποίησης και ο κάτοχος της άδειας οφείλει να
μεριμνήσει σχετικά.
12. Σε περίπτωση λύσης, για οποιονδήποτε λόγο, της αποκλειστικής σύμβασης
προμήθειας (16 σχετικό), ο πωλητής λιανικής υποχρεούται να συνάψει άμεσα νέα
4
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σύμβαση με άλλο πωλητή χονδρικής την οποία θα υποβάλει εντός 10 ημερών από
τη σύναψή της στην Δ/νση Ανάπτυξης M.Ε. Θεσ/νικης για θεώρηση και
τροποποίηση της άδειας πωλητή που κατέχει.
13. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας είναι και κάτοχος άδειας πρατηρίου υγρών
καυσίμων υποχρεούται να ασκεί τη δραστηριότητα του πωλητή πετρελαίου
θέρμανσης εκτός του χώρου των δεξαμενών του πρατηρίου και κατά τρόπο ώστε
να μην έχει καμία σχέση με την λειτουργία του πρατηρίου.
14. Για την ανανέωση της παρούσας άδειας, η οποία λήγει την 28-7-2018, οφείλει ο
ενδιαφερόμενος να υποβάλει σχετική αίτηση τουλάχιστον 6 (έξι) μήνες πριν από τη
λήξη ισχύος της, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 13 του 2 ου σχετικού.
15. Η άδεια πωλητή ανακαλείται με απόφαση της Υπηρεσίας μας όταν δεν τηρούνται οι
προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις.
Η παρούσα Απόφαση με την οποία χορηγείται άδεια δημοσιεύεται με ευθύνη της
Αδειοδοτούσας Αρχής, με δαπάνη που βαρύνει το φορέα δραστηριότητας σε μία ημερήσια
εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδεται στην πρωτεύουσα της M.Ε., όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ2/16570/05 (ΦΕΚ 1306 Β΄/16-09-05).
Προσφυγή κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί από την κοινοποίησή της,
ενώπιον:
α) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή
από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις
των αρ.(227) και (238) του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄),
β) Του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης εντός 60 (εξήντα) ημερών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [Ν.2717/99 (ΦΕΚ 97 Α΄/17-5-99)].
Μ.Ε.Π.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εσωτ. Διανομή
Αρχείο Φ 81
Φ.Κ.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΤΖΟΥΛΙΑΣ
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ΠΑΡΑΒΟΛΑ:
Για την έκδοση της παρούσας Απόφασης, εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια :
1. Η 8262416/24-3-2015 ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης
Ανταποδοτικό τέλος
τροποποίησης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Δ/νση Ενέργειας
Δ/νση Εποπτείας Διαχείρισης Πετρελαιοειδών
Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα

2.

Ελληνική Στατιστική Αρχή
Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών
Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας και Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 και Επονιτών
18510 Πειραιάς

3.

Επιθεώρηση Εργασίας -Τεχνική Υπηρεσία
Φράγκων 14
546 26 Θεσ/νίκη

4.

Ενδιαφερόμενος
Θεόφιλος Καπητανίδης
Αγ. Νικολάου 4
Πολίχνη Τ.Κ. 565 33

5.

Αστυνομικό Τμήμα Πολίχνης – Ευκαρπίας
Κλεοπάτρας 6
Δ. Παύλου Μελά Τ.Κ. 565 33

6.

Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης
Κ. Κρυστάλη 4
Θεσσαλονίκη 540 02

7.

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτ. Θεσσαλονίκης
Τμήμα χορήγησης αδειών Φ.Ι.Χ.
570 09 Καλοχώρι

Εσωτερική διανομή :
1. Αρχείο Φ 81
2. Φ.Κ.Ε.
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200 €

