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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Π.Α.Μ.Θ. 20.06.2022
Α. Π.: 129970/1335
Απάντηση στο: 129970/1335
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΠΡΟΣ: κ. ΤΣΑΡΕΚΤΣΗ ΟΡΧΑΝ ΤΟΥ ΣΑΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΚΟΙΝ.: όπως ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Τ.Κ.

: 671 33 ΞΑΝΘΗ

Τ.Θ.

: 148

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

: ΚΟΚΚΑΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

: 25413-50172

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

: kokkalidou@xanthi.gr

Θέμα:

"ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΤΣΑΡΕΚΤΣΗ ΟΡΧΑΝ", ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ"

Α.Φ.Μ. / Αρ. ΓΕΜΗ

: 103579534 / 012573946000

Δ.Ο.Υ.

: ΞΑΝΘΗΣ

ΕΔΡΑ

: ΚΙΜΜΕΡΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Συντεταγμένες WGS84

: 41.146486, 24.937610

Αρ. Μητρώου

: Φ30.18

ΑΠ ΟΦ ΑΣ Η
Ο

ΠΕ Ρ Ι Φ Ε ΡΕ Ι Α Ρ ΧΗ Σ

Α. Μ . Θ.

Έχοντας υπόψιν:
1.

Τον Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α87, “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης” και ιδιαίτερα τα άρθρα 224, 227 και 238.

2.

Το π.δ. 144/2010 ΦΕΚ Α237, “Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”.

3.

Την Απόφαση με αριθ. Δ.Δ.οικ.1327 (ΦΕΚ 1026/Β/2016) “Παροχή εξουσιοδότησης εγγράφων, αποφάσεων
και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Τμημάτων & Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”.

4.

Τον Ν.3054/2002 (Φ.Ε.Κ. 230/Α/02.10.2002) "Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις",
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.

Την Υ.Α. Δ2/16570/07.09.2005 (Φ.Ε.Κ. 1306/τ.Β/16.09.2005) "Κανονισμός Αδειών" όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

6.

Την Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/20 (Φ.Ε.Κ. 3151/τ.Β/30.07.2020) "Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους
για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν.3054/2002 και ετησίων
ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών και καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή
εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών".
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7.

Την Υ.Α. Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/10 (ΦΕΚ 1039 Β/7-7-2010 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-1298 Β/17-8-10
και στο ΦΕΚ 1108/3-4-19): Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄), όρια προστίμου ανά
κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα. - Σφράγιση εγκαταστάσεων.

8.

Την Υ.Α. αριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και ειδικά τα άρθρα 107-110 της ενότητας 11.3,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9.

Την Κ.Υ.Α. Δ3/14858/1993 (Φ.Ε.Κ. 477/τ.Β/01.07.1993).

10. Τον Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13.07.2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις".
11. Τη με αρ. πρωτ. 129970/1335/06.05.2022 αίτηση του κ. Τσαρεκτσή Ορχάν, για την χορήγηση ανανέωσης
άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, την οποία δημοσιοποιήσαμε στις 09.05.2022 (αρ. πρωτ. οικ.
131611/1355) στην ιστοσελίδα υπηρεσιακών ανακοινώσεων, χωρίς να μας υποβληθεί ένσταση από
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο εντός και (πέραν) της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή
της.
12. Το με αρ. πρωτ. 5808/10.05.2022 αντίγραφο ποινικού μητρώου του κ. Τσαρεκτσή Ορχάν του Σαλή, από
το Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ξάνθης.
13. Το με αρ. 341/26.05.2022 Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το Πρωτοδικείο Ξάνθης.
14. Τα από 24/05/2022 Στοιχεία Μητρώου – Επιχείρησης από την ΑΑΔΕ.
15. Την από 09.06.2022 υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του κ. Τσαρεκτσή Ορχάν, με την οποία δηλώνει
ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτησή του για χορήγηση της άδειας διανομής εμφιαλωμένου
υγραερίου είναι αληθή, καθώς και ότι οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης ΑΗΝ 5782 και ΑΗΕ 9063 δεν έχουν αλλάξει.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1.

ΑΝΑΝΕΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΣΑΡΕΚΤΣΗ ΟΡΧΑΝ ΤΟΥ ΣΑΛΗ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, με τους ακόλουθους
όρους και προϋποθέσεις:

2.

Καθ’ όλο το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η άδεια, η οποία ισχύει για
όλη την επικράτεια, ο κάτοχος της άδειας οφείλει:
α.

Να πληροί τις προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. Δ3/14858/1993 (Φ.Ε.Κ. 477/τ.Β/01.07.1993) και του
Ν.3335/2005 (Φ.Ε.Κ. 95/τ.Α/20.04.2005).

β.

Να διαθέτει αποκλειστικά υγραέριο εμφιαλωμένο σε φιάλες εταιρειών κατόχων άδειας εμπορίας
κατηγορίας Γ’ σε:
i.

Τελικούς καταναλωτές.

ii.

Καταστήματα λιανικής πώλησης τα οποία στο πλαίσιο της σχετικής άδειας που κατέχουν
μπορούν να διαθέτουν εμφιαλωμένο υγραέριο σε τελικούς καταναλωτές.

γ.

Να προμηθεύεται εμφιαλωμένο υγραέριο αποκλειστικά και μόνο από τις εταιρείες εμπορίας
πετρελαιοειδών οι οποίες διαθέτουν ειδική άδεια εμπορίας κατηγορίας Γ’ του Ν.3054/2002 (Φ.Ε.Κ.
230/τ.Α/02.10.2002) καταθέτοντας αντίγραφο της άδειας του στην προμηθεύτρια εταιρεία εμπορίας,
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η οποία είναι υποχρεωμένη να αναγράφει τον αριθμό της εν λόγω άδειας στα παραστατικά έγγραφα
που εκδίδει.
δ.

Να μην διαθέτει εμφιαλωμένο υγραέριο σε άλλους κατόχους άδειας του Ν.3054/2002 (Φ.Ε.Κ.
230/τ.Α/02.10.2002).

ε.

Να αναγράφει τον αριθμό αδείας του στα σχετικά παραστατικά πώλησης (τιμολόγια-αποδείξεις) και
σε περίπτωση παράδοσης εμφιαλωμένου υγραερίου σε κατάστημα λιανικής πώλησης που δικαιούται
τη διάθεσή του σε τελικό καταναλωτή, τον αριθμό άδειας λειτουργίας του.

στ. Να γνωστοποιεί στην υπηρεσία μας κάθε μεταβολή σχετικά με τη διαθεσιμότητα ιδιόκτητων ή/και
μισθωμένων μεταφορικών μέσων για την άσκηση της δραστηριότητας διανομής εμφιαλωμένου
υγραερίου.
3.

Για τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί για τη διακίνηση των προϊόντων πρέπει να έχει νόμιμες άδειες
από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και να τις χρησιμοποιεί
τηρώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται επί των προαναφερόμενων αδειών.

4.

Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί προσκομίζοντας στην υπηρεσία μας 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.

5.

Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος των 40 € να καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού 6ου ΒΑΘΜΟΥ
1110902001 (πρώην ΚΑΕ 3421) (α.) στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. ή (β.) στην εφαρμογή e-παράβολο του
Taxisnet, μέχρι το τέλος του 1ου εξαμήνου του επομένου έτους (π.χ. για χρήση του 2021, μπορεί να
εξοφληθεί έως 30.06.2022) και αντίγραφο του διπλότυπου καταβολής, να υποβάλλεται στη Δ/νση
Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης. Σε περίπτωση μη καταβολής του ανωτέρω τέλους, προβλέπεται η επιβολή
προστίμου σύμφωνα με την ΚΥΑ του 7 σχετικού.

6.

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 Π.Ε. Ξάνθης.

7.

Η άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να
εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.

8.

Η παρούσα άδεια παύει να ισχύει αυτοδίκαια στην περίπτωση που αλλάξουν τα στοιχεία και οι
προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε.

9.

Η άδεια τροποποιείται με απόφαση της υπηρεσίας μας μόνο στις περιπτώσεις τροποποίησης της επωνυμίας
ή της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων βάσει των οποίων εκδόθηκε.

10. Η άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου ανακαλείται με απόφαση της υπηρεσίας μας όταν δεν
τηρούνται οι προαναγραφόμενοι όροι και προϋποθέσεις.
11. Για την ανανέωση της παρούσας άδειας, 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 της
Υπουργικής Απόφασης Δ2/16570/07.09.2005 (Φ.Ε.Κ. 1306/τ.Β/16.09.2005) "Κανονισμός Αδειών".
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή από οποιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο
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διαδίκτυο (http://et.diavgeia.gov.gr/f/pamth) ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής,
σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/2010), άρθρο 227 και 228. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω
προσφυγή υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΣΑΠΗ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.

ΥΠΕΝ Δ/νση Υδρογονανθράκων Β΄ Τμ. Οργάνωσης & Εποπτείας Αγοράς Πετρελαιοειδών

tm.org.ep@prv.ypeka.gr

2.

Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ.

syzefxis@2211.syzefxis.gov.gr

3.

Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης.

metaforon.xanthi@pamth.gov.gr

