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Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας   υπόψη :
α) Τις διατάξεις του Ν. 3852 /07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Το Π.Δ. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3203/84663/22-06-2017 (ΦΕΚ 2201 Β΄) «Έγκριση Τροποποίησης –
Επικαιροποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

γ) Την υπ’ αριθ. οικ. 156489/4234/13-07-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί
«Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» (ΦΕΚ 2485 Β’).

δ) Την υπ’ αριθ. 217843/5135/8-11-2017 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας περί «Παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής ‘Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη’ στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και
Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας».

ε) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

στ) Τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) «Απλοποίηση της αδειοδότησης…..» και Ν.3325/2005
(ΦΕΚ 68 Α’) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί από τους Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86
Α’) και Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120 Α’). 

ζ) Τις διατάξεις του  Ν. 4042 / 2012 (ΦΕΚ 24 Α) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος...”
η) Τις διατάξεις του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α’) “Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής

δραστηριότητας και άλλες διατάξεις”.
θ) Τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α’) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών

Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
ι) Τις διατάξεις της ΥΑ με αριθ. πρωτ. οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158 Β’) «Καθορισμός τύπου,
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δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και ……...», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθ. οικ. 5540/71/Φ15/17-01-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 60 Β / 18-1-2018) και την υπ’ αριθ. Οικ.
64618/856/Φ.15/15-06-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 2278 Β / 150-06-2018).

ια) Την ΚΥΑ με αριθ. 172058/11-02-2016 (ΦΕΚ 354 Β’) “Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την
αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης ......., ...“

ιβ) Το Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» όπως
αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95 Α) «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης
πετρελαιοειδών προϊόντων. – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης».

ιγ) Την Υ.Α. Δ19/Φ11/οικ. 13098/1156/25-06-2010 (ΦΕΚ 1039 Β΄), «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν.
3054/02 (ΦΕΚ 230 Α΄), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα – σφράγιση
εγκαταστάσεων.

ιδ) Την Υ.Α. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306/Β/16-09-05) «Κανονισμός αδειών».
ιε) Την υπ’ αριθ. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269/22-08-2016 (ΦΕΚ 2684/Β/29-08-16) «Τροποποίηση της

υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. Δ2/16570/07/09.2005 «Κανονισμός αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β/16-09-05).
ιστ) Την Κ.Υ.Α. Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/05 (ΦΕΚ 218 Β) «Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση,

τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν.3054/2002 και ετήσιων ανταποδοτικών
τελών για τη χρήση των αδειών αυτών».

ιζ) Την Α.Π. Δ2/Α/Φ.5/6378/27-04-05 ερμηνευτική εγκύκλιο της Κ.Υ.Α. Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10-02-05 του
Υπουργείου Ανάπτυξης.

ιη) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4846/Φ.14/1626/ 12-10-2018 απόφαση με την οποία χορηγήθηκε από την
Υπηρεσία μας Έγκριση λειτουργίας αόριστης διάρκειας λόγω αλλαγής φορέα της βιομηχανίας
εμφιάλωσης και αποθήκευσης υγραερίου στην εταιρεία με την επωνυμία «NAFTA
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», πρώην «PETROL GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ»” που βρίσκεται στη θέση Βουρλάκι ή Κόκκινο Λιθάρι της Δ.Ε.
Ψαχνών του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

ιθ) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 6899/05-11-2018 αίτηση της εταιρείας «NAFTA ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας εμφιάλωσης υγραερίου (άρθρο 9, Ν. 3054/2002) για
προϊόντα Κατηγορίας V του άρθρου 3του Ν. 3054/2002, στην προαναφερόμενη θέση. 

κ) Το με αριθ. πρωτ. 6899/13-11-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας για δημοσιοποίηση της αίτησης για
χορήγηση άδειας εμφιάλωσης υγραερίου της εταιρείας «NAFTA ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

κα) Την με αριθ. πρωτ. 7204/15-11-2018 αίτηση της εταιρείας με υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.
κβ) Την από 31/10/2018 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας

Κοσμά Λαουτάρη ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή. 
κγ) Το γεγονός ότι η αιτούσα εταιρεία πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ

230 Α’) και υπέβαλλε στην Υπηρεσία τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την Υ.Α. Δ2/16570
(ΦΕΚ 1306/Β/16-09-05), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΥδρογ/Ε/Φ.5/οικ.182269 Υ.Α.
(ΦΕΚ 2684/Β’/29-08-16) για την χορήγηση άδειας εμφιάλωσης υγραερίων.

κδ) Την από 03/12/2018 Εισηγητική Έκθεση.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Χορηγούμε άδεια εμφιάλωσης υγραερίων, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του
Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α΄) καθώς και από τον υπ’ αριθ. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306/
Β’) κανονισμό αδειών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθ.
Δ.Υδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269/22-08-2016 (ΦΕΚ 2684/Β/29-08-16), στην εγκατάσταση με τα
παρακάτω στοιχεία:

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
α) Κάτοχος άδειας              : «NAFTA ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»
β) Διεύθυνση άσκησης 

της δραστηριότητας : Εκτός σχεδίου θέση Βουρλάκι ή Κόκκινο Λιθάρι του Δ.Δ. Ψαχνών
της Δ.Ε. Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων της
Π.Ε. Εύβοιας.

γ) Αποθηκευτικοί χώροι     : Συνολική χωρητικότητα δεξαμενών 365 m3 

                                               Τρεις (3) υπέργειες κυλινδρικές δεξαμενές χωρητικότητας : 
                                             - Δύο (2) δεξαμενές Χ 120 m3

           - Μία (1) δεξαμενή  Χ 125 m3 

δ) χρονική διάρκεια ισχύος : οκτώ (8) έτη.
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2.       Η παρούσα άδεια χορηγείται με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις :
2. Α.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :
2.Α.1. Υποχρέωση σεβασμού κανονιστικού πλαισίου.
Καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας άδειας, ο κάτοχός της οφείλει :
i. Να τηρεί τις διατάξεις του N.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’) όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το Ν.3335/ 2005 (ΦΕΚ 95 Α΄) και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται
κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού.
ii. Να τηρεί τους όρους της αδείας που του χορηγείται και κάθε περαιτέρω κανόνα δικαίου που
διέπει την δραστηριότητά του και ιδίως τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος
και να διαθέτει διαρκώς τις άδειες που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητάς του.
iii. Να ασκεί την δραστηριότητα του κατά τρόπο σύμφωνο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
περί ανταγωνισμού.
iv. Να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδονται σύμφωνα με την διάταξη
της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 3054/2002.
v. Να τηρεί κάθε υποχρέωση που του 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 την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου
13 του Ν.3054/2002.
2.Α.2. Υποχρέωση καταβολής τελών.
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να καταβάλει εμπροθέσμως και σύμφωνα με τον νόμο τα τέλη
που του αναλογούν σύμφωνα με τον Νόμο.
Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος 40 € για
την χρήση της αδείας του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Κ.Α.Ε. 3421) και στην συνέχεια να υποβάλει
στην Υπηρεσία μας φωτοαντίγραφο του σχετικού Διπλοτύπου Είσπραξης της Δ.Ο.Υ.
Η μη καταβολή έως 31 Δεκεμβρίου, εκάστου ημερολογιακού έτους ισχύος της παρούσας
άδειας, του ανταποδοτικού τέλους των 40 €, αποτελεί λόγο επιβολής των προβλεπόμενων
κυρώσεων.
2.Α.3. Τήρηση λογαριασμών.
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται κατά τις διατάξεις
του άρθρου 11 του Ν. 3054/2002, σχετικά με την τήρηση λογαριασμών .
2.Α.4. Υποχρέωση παροχής και γνωστοποίησης στοιχείων.
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει :
i. Nα παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην κατά περίπτωση Αδειοδοτούσα Αρχή τα
έγγραφα και τα στοιχεία που του ζητούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
ii. Nα παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης στοιχεία σχετικά με την άσκηση της δραστηριότητάς
του σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.3054 / 2002.
iii. Να παρέχει αμέσως τα οικονομικά, λογιστικά, τεχνικά, εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία
και πληροφορίες που ζητούνται από την ΡΑΕ, σύμφωνα με την διάταξη του δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 4, του άρθρου 11 του Ν.3054 / 2002.
iv. Να γνωστοποιεί άμεσα στην Αδειοδοτούσα Αρχή οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται στην άδεια
λειτουργίας των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί για την άσκηση της δραστηριότητας για την
οποία χορηγήθηκε η άδεια ή άλλο στοιχείο, βάσει του οποίου του χορηγήθηκε η άδεια.
v. Να γνωστοποιεί άμεσα στην Αδειοδοτούσα Αρχή οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται στη
σύνθεση της εταιρείας.
vi. Να γνωστοποιεί άμεσα στην Αδειοδοτούσα Αρχή κάθε αλλαγή της σύνθεσης του Δ.Σ., των
νομίμων εκπροσώπων ή των διαχειριστών αυτών και να προσκομίζει τα σχετικά παραστατικά.
2.Α.5. Διεξαγωγή ελέγχων.
Ανά πάσα στιγμή ο κάτοχος της άδειας οφείλει να επιτρέπει στα αρμόδια όργανα να διεξάγουν
ελέγχους και ιδίως επιτόπιους ελέγχους των εγκαταστάσεων και ελέγχους των βιβλίων,
στοιχείων και λογαριασμών του κατόχου Αδείας, συμπεριλαμβανομένου του Βιβλίου Διακίνησης
Πετρελαιοειδών προϊόντων.

2.Β.   ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Καθ΄ όλο το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η άδεια, ο κάτοχος της
άδειας οφείλει :
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2.Β.1. Να εμφιαλώνει υγραέριο στις εγκαταστάσεις του αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό
κατόχων Αδείας Εμπορίας κατηγορίας Γ του Ν. 3054/2002 με τους οποίους έχει συνάψει για τον
σκοπό αυτό έγγραφη σύμβαση συνεργασίας, καθώς και για λογαριασμό του, εφόσον ο ίδιος
είναι κάτοχος Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Γ.
2.Β.2. Να παραλαμβάνει στις εγκαταστάσεις του χύμα υγραέριο και επαναπληρούμενες φιάλες
ιδιοκτησίας των κατόχων άδειας εμπορίας με τους οποίους συμβάλλεται.
2.Β.3. Να τηρεί ειδικά θεωρημένο βιβλίο διακινούμενων φιαλών από το οποίο να προκύπτει η
κυριότητα και ο αριθμός των φιαλών που παραδίδονται στο εμφιαλωτήριο προς
επαναπλήρωση.
2.Β.4. Να προσκομίζει στην Υπηρεσία μας τις συμβάσεις τις οποίες έχει συνάψει με κατόχους
άδειας εμπορίας, θεωρημένες από την οικεία Δ.Ο.Υ.
2.Β.5. Να μην διακινεί, εμπορεύεται ή διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο υγραέριο χύμα ή
εμφιαλωμένο για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλων κατόχων άδειας του Ν.3054/2002 ή
τρίτων και να μην έχει στην κυριότητά του φιάλες, εκτός εάν ο ίδιος είναι κάτοχος Εμπορίας
κατηγορίας Γ.
2.Β.6. Η εμφιάλωση των υγραερίων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Υ.Α.
14165/Φ.17.4/373/28-07-1993 (ΦΕΚ 673/Β’), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την
ΚΥΑ αριθ. οικ. 12436/706/05-09-2011 (ΦΕΚ 2039 Β’).

3. Η άδεια εμφιάλωσης υγραερίων δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να
εφοδιαστεί με άλλη άδεια που προκύπτει από διατάξεις άλλων νόμων και διατάξεων.

4. Η παρούσα άδεια ανανεώνεται σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Κανονισμού Αδειών όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Η παρούσα άδεια δύναται να ανακληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του
Κανονισμού Αδειών.

6. Σε περίπτωση παράβασης των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας άδειας
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 17 του Ν. 3054/2002, όπως
αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 10 του Ν. 3335/2005, και την Υ.Α. Δ19/Φ.11/ οικ. 13098/1156/25-
06-2010 (ΦΕΚ 1039/Β’).

7. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
κοινοποίηση ή την δημοσίευση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10 του
Κανονισμού Αδειών.

      M.E.A.
           Ο Αν. Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης  

          Γεώργιος Μαυρομματάκης                   
                                                                      Π.Ε. Ηλ/γος Μηχ/κός με Α' βαθμό   
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Για την έκδοση της απόφασης αυτής Εκδόθηκαν  τα εξής γραμμάτια: 

1. ΚΑΕ 3421 Διπλότυπο είσπραξης Νο 10632/12-11-2018/
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

€ 200,00

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1.Υπουργείο Οικονομίας και  Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Γενική Δ/νση Υποστήριξης Βιομηχανιών
Διεύθυνση Πληροφορικής - Τμήμα Γ’
Πλατεία Κάνιγγος,     Τ.Κ. 10181   Αθήνα

2.Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γενική Δ/νση Ενέργειας
Δ/νση Υδρογονανθράκων
Μεσογείων 119,    Τ.Κ.  10192 Αθήνα

3.Υπουργείο Οικονομικών
Γεν. Δ/νση Στατιστικών Ερευνών
Δ/νση  Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 &  Επονιτών
 Ταχ. Θυρ. 808470,   Τ.Κ. 18510 Πειραιάς

4.Γενική Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 
Λεωφόρος Καλυβίων 2  ,    Τ.Κ. 351 32  Λαμία

5.Τμήμα τεχνικής και Υγειονομικής  Επιθεώρησης Εύβοιας.                                   
Βελισαρίου  2 , Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα

6.Δ.Ο.Υ.  ΝΙΚΑΙΑΣ

7.«NAFTA ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»

 8.      ΔΕΔΔΗΕ Χαλκίδας, Δύο Δέντρα Χαλκίδας, τ.κ. 341 00

9.Αστυνομικό Τμήμα Ψαχνών

 10.Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Αρχείο Δ/νσης     
Αρχείο τμήματος (Φ.15/3/1)   
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