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ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της παρούσας απόφασης

Π.Α.Μ.Θ. 16.06.2022
Α. Π.: 165860/1978
Απάντηση στο: 165860/1978

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

: Εθνικής Αντίστασης 20

Τ.Κ.

: 65110 ΚΑΒΑΛΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

: Δρ. Eμ. Κωνσταντινίδης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

: 2513-503554

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

: viom.kavalas@pamth.gov.gr

Θέμα:

"ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤOΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ
17.10.2026"

Α.Φ.Μ.

: 102506403

Δ.Ο.Υ.

: ΚΑΒΑΛΑΣ

Α Π Ο Φ ΑΣ Η
Ο

Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι ΑΡ ΧΗ Σ

ΑΝ .

Μ ΑΚ Ε Δ Ο ΝΙ ΑΣ - Θ Ρ Α Κ Η Σ

Έχοντας υπόψιν:
1.

Το Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα".

2.

Το Π.Δ.437/1985 "Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων".

3.

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Aρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

4.

Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/1999 “Kώδικας Διοικητικής Διαδικασίας” (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Ά/
09.03.1999).

5.

Το Π.Δ. 144/23.12.2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης που
δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 237/τ.Ά/27.12.2010.

6.

Την με αρ. πρωτ. Δ.Δ. οικ.1327 (Φ.Ε.Κ. 1026 τ.Β’/13.04.2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Αν.
Μακεδονίας - Θράκης παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και
Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

7.

Τις διατάξεις του Ν.2289/1995 (Φ.Ε.Κ. 27/τ.Α/08.02.1995) "Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση
υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις" άρθρο 15 παράγραφος 4 εδάφιο 7 του κεφαλαίου Δ’ περί
ρυθμίσεων θεμάτων τομέα πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις του Νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 22 του Ν.2516/1997 (Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α/08.08.1997).
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8.

Το Ν.3054/2002 (Φ.Ε.Κ. 230/τ.Α/02.10.2002) "Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις",
όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3335/2005 (Φ.Ε.Κ. 95/τ.Α/20.04.2005) "Έλεγχος της διακίνησης και
αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων.-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης".

9.

Την Υπουργική Απόφαση Δ2/Φ.5/9477/03.06.2003 (Φ.Ε.Κ. 709/τ.Β/04.06.2003) "Καθορισμός κυρώσεων
για παραβάσεις διατάξεων του Ν.3054/2002 "Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις"",
όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις Δ2/Φ.5/12909/22.07.2003 και
Δ2/Φ.5/1794/31.01.2005 (Φ.Ε.Κ. 218/τ.Β/18.02.2005).

10. Την Υπουργική Απόφαση Δ2/16570/07.09.2005 (Φ.Ε.Κ. 1306/τ.Β/16.09.2005) "Κανονισμός Αδειών", όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Τη

με

αρ.

πρωτ.

Δ2/Α/Φ5/6378/27.04.2005

ερμηνευτική

εγκύκλιο

της

Κ.Υ.Α.

Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10.02.2005 (Φ.Ε.Κ. 218/τ.Β/18.02.2005) του Υπουργείου Ανάπτυξης.
12. Την Υπουργική Απόφαση Δ2/Α/Φ.8/11287/26.05.2006 (Φ.Ε.Κ. 771/τ.Β/28.06.2006 “Τροποποίηση της
απόφασης Δ2/16570/7.9.2005 Κανονισμός Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16.9.2005), ως προς τα άρθρα 27 παρ. 1
και 28 παρ. 1, στ. i και ii.”
13. Την Υπουργική Απόφαση Δ2/Α/Φ.8/25750/28.12.2007 (Φ.Ε.Κ. 2512/τ.Β/31.12.2007 “Τροποποίηση της
απόφασης Δ2/Α/11287/29.5.2006 (ΦΕΚ 771/Β/28.6.2006), ως προς το άρθρο 28 παρ. 1i.”
14. Την Υπουργική Απόφαση Δ2/Α/Φ.8/16282/30.06.2008 «Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης» (ΦΕΚ
1220/Β’/30.06.2008) όπως τροποποιήθηκε με τις Δ2/Α/Φ.8/18985/2.9.2009 (ΦΕΚ 1820/Β’/02.09.2009) και
Δ2/Α/Φ.8/16472/12.08.2010 (ΦΕΚ 1443/Β’/06.09.2010) αποφάσεις.
15. Την Υπουργική Απόφαση Δ2/Α/1619843/29.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 2191/τ.Β/30.09.2011 “Τροποποίηση της
Υπουργικής απόφασης Δ2/16570/7.9.2005 Κανονισμός Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16.9.2005) «Κανονισμός
Αδειών»”.
16. Το από 04.11.2011 και με αρ. πρωτ. Δ2/Α/24910 έγγραφο της Δ/νσης εποπτείας της διαχείρισης
πετρελαιοειδών Δ(2) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα:
“Διακίνηση πετρελαίου κίνησης για σκοπούς θέρμανσης”.
17. Την με αριθ. ΠΟΛ.1206 (Φ.Ε.Κ. 2237/τ.Β΄Β/10.09.2013) «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων
Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών – Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών
πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού».
18. Την υποπαράγραφο ΣΤ.2 του Ν.4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Ά/07.04.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
19. Την Υ.Α. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 (Φ.Ε.Κ. 2684/τ.Β/29.08.2016) “Τροποποίηση της υπουργικής
απόφασης υπ’ αριθ. Δ2/16570/07/09.2005 «Κανονισμός Αδειών».
20. Την

Κ.Υ.Α.

ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30.07.2020

(Φ.Ε.Κ.

3151/τ.Β/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".
21. Τις με αρ. πρωτ. 165860/1978/06.06.2022 και 177010/2165/16.06.2022 αιτήσεις του
Αλέξανδρου Προκοπίου, για την χορήγηση ανανέωσης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης και όλα
τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ή αναζητήθηκαν υπηρεσιακά.
22. Την από 16.06.2022 υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του Αλέξανδρου Προκοπίου του Σαράντη, με
την οποία δηλώνει ότι: i) δεν διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους πετρελαίου θέρμανσης, ii) για την διανομή
πετρελαίου θέρμανσης χρησιμοποιεί τα Φ.Ι.Χ. ΚΙΕ 8789 και ΧΑΙ 5609 ιδιοκτησίας του, iii) όλα τα
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στοιχεία που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για την ανανέωση της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης
είναι αληθή, iv) διαθέτει πρατήριο διάθεσης υγρών καυσίμων σε οχήματα με πλυντήριο- λιπαντήριο στην
οδό Α.Ε.Σ. (Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού) 146 στην Καβάλα (ΑΔΑ: 6ΩΚ57ΛΒ-ΗΙΚ).
19. Την από 07.06.2021 σύμβαση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης μεταξύ της «ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥ
Ο.Ε.» και του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ», που αφορά την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ» από την «ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.».
20. Την από 10.06.2021 σύμβαση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης μεταξύ του «ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑ
Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ», που αφορά την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ» από τον «ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟ».
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
ΧΟΡΗΓΟΎΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ
17.10.2026, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
1.

Η άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης ισχύει για όλη την επικράτεια.

2.

Για τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί για τη διακίνηση των προϊόντων πρέπει να έχει νόμιμες άδειες
από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και να τις χρησιμοποιεί τηρώντας τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναγράφονται επί των προαναφερομένων αδειών.

3.

Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να διαθέτει στον τελικό καταναλωτή ΜΟΝΟ τα κάτωθι προϊόντα: α)
πετρέλαιο θέρμανσης (heating diesel) και β) φωτιστικό πετρέλαιο.

4.

Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να παραδίδει το πετρέλαιο θέρμανσης, με ευθύνη του, λιανικώς στον
τελικό καταναλωτή, αναγράφοντας τον αριθμό άδειάς του στα σχετικά παραστατικά πώλησης
(τιμολόγια, αποδείξεις).

5.

Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος να παρέχει οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί στην υπηρεσία μας και
να δέχεται οποιοδήποτε έλεγχο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης ή των
αρμοδίων Υπηρεσιών της Περιφέρειας.

6.

Σε περίπτωση τροποποίησης της επωνυμίας, καθώς και των στοιχείων βάσει των οποίων
χορηγήθηκε η άδεια, ο κάτοχος της άδειας οφείλει να γνωστοποιεί τις αλλαγές στην
Αδειοδοτούσα Αρχή σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Υ.Α. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 (Φ.Ε.Κ.
26841/τ.Β’/29.08.2016 “Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Δ2/16570/7.9.2005 Κανονισμός Αδειών
(ΦΕΚ 1306/Β/16.9.2005).”

7.

Η άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση
να εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες
διατάξεις.

8.

Η μη καταβολή έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, του ανταποδοτικού τέλους
των 40 €, αποτελεί λόγο επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων.

9.

Η παρούσα άδεια παύει να ισχύει αυτοδίκαια στην περίπτωση που αλλάξουν τα στοιχεία και οι
προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε.
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10. Για την ανανέωση της παρούσας άδειας υποβάλλεται αίτηση τουλάχιστον τρεις μήνες (3) πριν
από την λήξη ισχύος της άδειας, συνοδευόμενη από τα έγγραφα και στοιχεία όπως προβλέπονται από
την Υ.Α. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 (Φ.Ε.Κ. 26841/τ.Β’/29.08.2016 “Τροποποίηση της υπουργικής
απόφασης Δ2/16570/7.9.2005 Κανονισμός Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16.9.2005).”
11. Να βρίσκεται πάντοτε σε ισχύ το Πιστοποιητικό Έγκρισης Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων
Εμπορευμάτων (ADR).
12. Ο κάτοχος της άδειας επιτρέπεται να προμηθεύεται τα πετρελαιοειδή προϊόντα για θέρμανση
είτε από κατόχους Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με ίδιους αποθηκευτικούς χώρους, είτε από
εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών με άδεια κατηγορίας Α’, είτε από διυλιστήρια, εφόσον υπάρχει

εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα εισροών εκροών, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
13. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης προμήθειας πετρελαίου για οποιονδήποτε λόγο, ο κάτοχος
της παρούσας άδειας υποχρεούται να συνάπτει άμεσα νέα σύμβαση ακολουθώντας την ίδια
διαδικασία (υποβολή και θεώρηση από την υπηρεσία μας εντός δέκα ημερών από την σύναψή
της και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τις κείμενες διατάξεις).
14. Η παρούσα άδεια ανακαλείται με απόφαση της Υπηρεσίας μας με τη διαδικασία

του άρθρου 15 του

κανονισμού αδειών, όταν δεν τηρούνται οι προαναφερόμενοι όροι και όταν συντρέχουν οι λόγοι του
άρθρου 30 παρ. 3 της Δ2/16570/07.09.2005 (Φ.Ε.Κ. 1306/τ.Β/16.09.2005) "Κανονισμός Αδειών".
15. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας προσφυγή, σε 15 ημέρες
από τη δημοσίευσή της στο διαδίκτυο (http://et.diavgeia.gov.gr/f/pamth), κατά τις διατάξεις
του Ν.3852/2010 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για να κριθεί από τον Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης.
Μ.Ε.Π.
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ
Για την έκδοση της απόφασης αυτής κατεβλήθησαν τα νόμιμα παράβολα:
Το με κωδικό πληρωμής 51336655095212050091/07.06.2022, e – Παράβολο 40,00 €
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Αμερ.

Ερυθρού

Σταυρού

(Νυρεμβέργης)

146,

65201

Καβάλα

alexisprok@yahoo.gr [με συνημμένα 2 (δύο) θεωρημένα αντίγραφα συμβάσεων]
2. Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας dme.kavalas@pamth.gov.gr
3. Δ.Ο.Υ. Καβάλας, ενταύθα [με συνημμένα 4 (τέσσερα) θεωρημένα αντίγραφα συμβάσεων]
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4. ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αμερ. Ερυθρού Σταυρού (Νυρεμβέργης) 188, 65201 Καβάλα [με συνημμένο
1 (ένα) θεωρημένο αντίγραφο συμβάσεων]
5. ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε., Ελ. Βενιζέλου 24Β, 65302 Καβάλα, [με συνημμένο 1 (ένα) θεωρημένο αντίγραφο
συμβάσεων]
6. Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας, adkavalas@hellenicpolice.gr
(Με την παράκληση να παρακολουθεί την εφαρμογή και τήρηση των όρων της απόφασης αυτής)
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