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ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στον Φώτιο Περχανίδη με
έδρα  άσκησης  της  δραστηριότητας  την  οδό  Παπάγου  62  της  Δ.Ε.
Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης Της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Α.Φ.Μ.: 029069219
Δ.Ο.Υ. :  Αμπελοκήπων

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας   υπόψη: 
1. Το  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το  Π.Δ.  133/2010 (ΦΕΚ 226 Α’/27.12.2010)  «Οργανισμός της Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας»

3. Την  υπ’  Αριθμ.  οικ.  461114  (9980)/18-11-2014 Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας  (ΦΕΚ 3129Β’/21-11-2014  «Μεταβίβαση  συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα
και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,  όπως συμπληρώθηκε με την απόφαση αριθμ.
217324(3671)/15 ΦΕΚ 929/Β’/21-05-2015 και αριθμ. 267831/4468/15 (ΦΕΚ 1392 Β/7-7-
15).

4. Τυχόν άλλες αποφάσεις εξουσιοδοτήσεων

5. Το  Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄/2.10.2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και
άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 
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6. Τις διατάξεις του  Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄/07.04.14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/12 και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα την Υποπαράγραφο ΣΤ.2 “Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του
λιανικού εμπορίου – Ρυθμίσεις υγρών καυσίμων

7. Το Ν.2516/1997 (ΦΕΚ 159 Α/1997) ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

8. Την Υ.Α. Δ2/16570/05 (ΦΕΚ 1306 Β΄/16.9.2005) «Κανονισμός αδειών», όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει 

9. Την  Κ.Υ.Α.  Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/2005 (ΦΕΚ  218  Β΄/18.2.2005)  «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»,
όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  και  ισχύει και  την  Α.Π.  Δ2/Α/Φ.5/6378/27.4.2005
διευκρινιστική εγκύκλιο της Δ/νσης Εποπτείας της Διαχείρισης Πετρ/δών του Υπουργείου
Ανάπτυξης.

10. Την  ΚΥΑ Αριθμ.  A8/48012/5053/12 (ΦΕΚ  3052  Β/18-11-2012)  «  Χορήγηση  αδειών
κυκλοφορίας βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας
Λιανικής Εμπορίας του άρθρου 7 παρ. 3 εδάφια α, β και γ του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230
Α΄) και λοιπές διατάξεις».

11. Τον Ν. 3784/2009 (Φ.Ε.Κ. 137 Α΄/2009) Αναθεώρηση διατάξεων του Ν. 703/1977 περί
Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις και το αρ. 31 του Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173 Β΄/2013)
Κανόνες  ρύθμισης  της  αγοράς  προϊόντων  και  της  παροχής  υπηρεσιών  και  άλλες
διατάξεις (σύστημα εισροών – εκροών).

12. Την Κ.Υ.Α. Αριθμ.  Δ2/Α/Φ.8/16282/08 (ΦΕΚ 1220 Β/30-6-2008) « Άδεια πωλητή πετρε-
λαίου θέρμανσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

13. Την Υ.Α.  Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/2010 (ΦΕΚ  1039  Β΄/7.7.2010 Διορθ.Σφαλμ.  στο
ΦΕΚ-1298 Β/17-8-10) «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230  Α΄), όρια
προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα – Σφράγιση εγκαταστάσεων».

14. Την  υπ  αριθμ.  2263/2012/28-9-2012  απόφαση  περί  χορήγησης  άδειας  πωλητή
πετρελαίου θέρμανσης στον Φώτιο Περχανίδη ισχύος έως 28-9-2016

15. Την από  31-8-2016 αίτηση του Φώτιου Περχανίδη,  για ανανέωση της άδειας πωλητή
πετρελαίου θέρμανσης  χωρίς ίδιους αποθηκευτικούς χώρους 

16. Την από 9-5-2016 αποκλειστική σύμβαση προμήθειας μεταξύ του Φώτιου Περχανίδη και
της Βασιλικής Σπυροπούλου κατόχου άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών Α κατηγορίας και
κατόχου αποθήκης πετρελαίου θέρμανσης δυναμικότητας 341,77862 κ.μ. που λειτουργεί
με  την  υπ  αριθμ.  Φ.14.2.9456/17/16846/180/3-6-2015  άδεια  λειτουργίας  αόριστης
χρονικής διάρκειας και βρίσκεται στην προέκταση Μακρυγιάννη αγρ/χιο 586 Ευόσμου

17. Την από 13-9-2016 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του Φώτιου Περχανίδη με την
οποία δηλώνει ότι  όλα τα στοιχεία που καταθέτει  στην αίτηση είναι αληθή και ότι  δεν
διαθέτει  εγκαταστάσεις  αποθήκευσης  πετρελαίου  θέρμανσης  ούτε  πρατήριο  υγρών
καυσίμων. 

18. Την  από  31-8-2016 αναλυτική  κατάσταση  των  ιδιόκτητων  ή/και  μισθωμένων
μεταφορικών μέσων με τα αντίστοιχα θεωρημένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας
τους.
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19. Το γεγονός ότι ο αιτών πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Ν.3054/2002
(ΦΕΚ  230  Α΄/2.1.2002)  και   υπέβαλε  στην  Υπηρεσία  όλα  τα  δικαιολογητικά  που
προβλέπονται  από  την  Υ.Α.  Δ2/16570/2005  (ΦΕΚ  1306  Β΄/16.9.2005),  όπως  αυτή
τροποποιήθηκε και  ισχύει  σήμερα,  για  τη  χορήγηση,  ανανέωση και  τροποποίηση της
άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

20. Την από 22-9-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την ανανέωση της με  Α.Π. 2263/2012/28-9-2012 άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης του
Φώτιου Περχανίδη  με έδρα άσκησης της δραστηριότητας την οδό Παπάγου 62 της Δ.Ε.
Ευόσμου  του  Δήμου  Κορδελιού  -  Ευόσμου  της  Μ.Ε.  Θεσσαλονίκης  της  Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας,  διάρκειας  τεσσάρων  (4)  ετών  μέχρι  την 22-9-2020 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, σύμφωνα με την από 13-9-2016 Υπεύθυνη Δήλωσή του

3. Για τη διακίνηση των προϊόντων της δραστηριότητας θα χρησιμοποιηθεί  ένα ιδιόκτητο
βυτιοφόρο οχημα με αριθμ.. κυκλοφορίαςΧΚΕ 9478 (8,0 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  για  θέρμανση  με  έγγραφη

σύμβαση  προμήθειας είτε  από  κάτοχο  άδειας  πωλητή  πετρελαίου  θέρμανσης
(χονδρικής-λιανικής)  που  διαθέτει  αποθηκευτικούς  χώρους  τουλάχιστον  80m3 με
άδεια λειτουργίας, εφόσον υπάρχει εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα
εισροών-εκροών,  είτε  από  εταιρείες  εμπορίας  πετρελαιοειδών  που  κατέχουν  την
άδεια εμπορίας κατηγορίας Α του Ν. 3054/2002 είτε και από διυλιστήρια, 

• για όσο χρόνο διατηρεί την άδειά του να κατέχει τουλάχιστον ένα βυτιοφόρο όχημα
(Φ.Ι.Χ.  ή  Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητο  ή  μισθωμένο,  για  την  εξυπηρέτηση  των  αναγκών
τροφοδοσίας για την πώληση πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο να έχει την ανάλογη
άδεια  από την  Δ/νση  Μεταφορών και  Επικοινωνιών Μ.Ε.  Θεσσαλονίκης   και  την
οποία  υποχρεούνται  να  αντικαθιστούν  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,
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• να γνωστοποιεί προσκομίζοντας στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
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 ή 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  της  Μ.Ε.  Θεσσαλονίκης  επικυρωμένο/α
αντίγραφο/α της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος που θα χρησιμοποιεί
για την άδεια πωλητού πετρελαίου θέρμανσης, αμέσως μετά την έκδοσή του από την
αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Eπικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης.

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 άρθρου 17 του Ν.
3054/2001 όπως ισχύει. Υποχρεούται να προμηθεύει τους τελικούς καταναλωτές χωρίς
διακρίσεις,  με  απρόσκοπτο τρόπο,  εξασφαλίζοντας  την ποιότητα  των προϊόντων,  την
ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφάνεια των
τιμολογήσεων

8. Ο Κάτοχος της άδειας οφείλει να ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο σύμφωνο με
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανταγωνισμού και να τηρεί α)τις διατάξεις της Υ.Α.
Δ2/16570/05 (ΦΕΚ 1306 Β΄/16.9.2005)  «Κανονισμός αδειών»,  όπως ισχύει  και  β)  τις
διατάξεις  του  Ν.  3054/2002,  όπως αυτός  έχει  τροποποιηθεί,  συμπληρωθεί  και  ισχύει
σήμερα  καθώς  και  των  κανονιστικών  πράξεων  που  εκδίδονται  κατ΄  εξουσιοδότηση
αυτού.

9. 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. 

10. 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 Διεύθυνση Ανάπτυξης.  Σε  περίπτωση μη καταβολής του ανωτέρου τέλους,
προβλέπεται  η  επιβολή  προστίμου  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ
Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10.2.2005 (ΦΕΚ 218 Β΄/18.2.2005).

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 της  σύμβασης  προμήθειας  για  οποιονδήποτε  λόγο,  ο  πωλητής
λιανικής  υποχρεούται  να  συνάψει  άμεσα  νέα  σύμβαση  είτε  με  άλλο  κάτοχο  άδεια
εμπορίας  κατηγορίας  Α  είτε  με  άλλο  πωλητή  χονδρικής  –  λιανικής,  την  οποία  θα
υποβάλει  εντός  10  ημερών  από  τη  σύναψή  της  στην  Διεύθυνση  Ανάπτυξης  Μ.Ε.
Θεσσαλονίκης για θεώρηση και τροποποίηση της άδειας πωλητή που κατέχει.
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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.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.

15. Για  την  ανανέωση  της  παρούσας  άδειας,  η  οποία  λήγει  την  22-9-2020 οφείλει  ο
ενδιαφερόμενος να υποβάλει σχετική αίτηση τουλάχιστον  3 (τρεις) μήνες πριν από τη
λήξη ισχύος της, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 13 του 8ου σχετικού. 

16. Η άδεια  πωλητή ανακαλείται  με  απόφαση της Υπηρεσίας  μας,  όταν δεν τηρούνται  οι
προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις.

Η  παρούσα  απόφαση  με  την  οποία  χορηγείται  η  άδεια  δημοσιεύεται  με  ευθύνη  της
αδειοδοτούσας αρχής, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ
1306 Β΄/16.9.2005) όπως ισχύει.

Προσφυγή  κατά  της  Απόφασης  αυτής  μπορεί  να  ασκηθεί  από  την  κοινοποίηση  της,
ενώπιον:
α του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης εντός 15

(δεκαπέντε) ημερών  από την δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή
από την κοινοποίησή της ή την αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις
των αρ. (227) και (238) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α),

β Η απόφαση του Γ.Γ. υπόκειται σε προσφυγή εντός 60 (εξήντα) ημερών, στα Διοικητικά
Δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [Ν.2717/99
(ΦΕΚ 97 Α΄/17-5-99)].

                    Με εντολή Π.Κ.Μ.
      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                          ΤΖΟΥΛΙΑΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΠΑΡΑΒΟΛΑ:

Για την έκδοση της παρούσας απόφασης εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια:

1
.

Θ 0780224/13-9-
2016

Δ.Ο.Υ. 
Αμπελοκήπων

Ετήσιο ανταποδοτικό τέλος
(2014) 

80 €

2
.

Θ 0780225/13-9-
2016

Δ.Ο.Υ. 
Αμπελοκήπων

Ετήσιο ανταποδοτικό τέλος
(2015)

80 €

3
.

Θ 0780226/13-9-
2016

Δ.Ο.Υ. 
Αμπελοκήπων

Ετήσιο ανταποδοτικό τέλος
(2016)

40 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
Διεύθυνση Εποπτείας και Διαχείρισης Πετρελαιοειδών
Μεσογείων 119 
101 92  Αθήνα

2. Ελληνική Στατιστική Αρχή
Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών
Διεύθυνση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας και Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 και Επονιτών 
185 10  Πειραιάς

3. Περιφερειακή Δ/νση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, 
Μακεδονίας – Θράκης.
Τ.Θ. 505 57
Μητροπόλεως 110 
Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

4. Ενδιαφερόμενος 
Φώτιος Περχανίδης
Παπάγου 62 Εύοσμος
562 24

5. Αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ΙΣΤ΄
Νυμφαίου 37 Εύοσμος
562 24

6. Αρμόδια Δ.Ο.Υ Αμπελοκήπων
Ειρήνης 17 Αμπελόκηποι
546 30

7. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης
Τμήμα χορήγησης αδειών Φ.Ι.Χ.
Καλοχώρι Τ.Κ. 570 09

Εσωτερική διανομή: 

1. Αρχείο Φ727

2. Φ.Κ.Ε.
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