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ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :
1) Τις  διατάξεις  των  Ν.3982/2011  (ΦΕΚ  143  Α’),  Ν.  4442/07-12-2016  (ΦΕΚ  230/Α’/07-12-16)

«Απλοποίηση  της  αδειοδότησης…..»,  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), Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120
Α), Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120Α) και Ν.4262/2014 (ΦΕΚ 114 Α) «Απλούστευση αδειοδότησης… και
άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 34 παρ. 2 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 82 του
Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ246 Α).  

2) Τις  διατάξεις  της  ΥΑ με αριθ.  πρωτ.  οικ.  483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158 Β’)  «Καθορισμός
τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και ……...», όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’  αριθ.  οικ.  5540/71/Φ15/17-1-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 60 Β /  18-1-2018) και την υπ’ αριθ. Οικ.
64618/856/Φ15/15-6-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 2278 Β / 15-6-2018).

3) To Ν.  3054/2002  (ΦΕΚ 230 Α’)  «Οργάνωση της αγοράς  πετρελαιοειδών  και  άλλες διατάξεις»
όπως  αυτός  τροποποιήθηκε  με  τον  Ν.3335/05  (ΦΕΚ  95  Α’)  Έλεγχος  της  διακίνησης  και
αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων – ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου  Ανάπτυξης.

4) Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/07-06-2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α').

5) Τις  διατάξεις  του Π.Δ.  148/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας» (ΦΕΚ
241 Α').

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

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

8)  Την υπ’ αριθ. 217843/5135/08-11-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας περί «Παροχή
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εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων
και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας».

9) Την Υ.Α. Α2/Φ5/9477/03 (ΦΕΚ 709/Β’) «Καθορισμός Κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων
του Ν.3054/02, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. Δ2/Φ5/1794» (ΦΕΚ 218 Β’).

10) Την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 447 Β’).
11) Την Υ.Α. Δ2/16570(ΦΕΚ 1306/Β’/16/9/05) «Κανονισμός αδειών και Τροποποίηση της Υ.Α με αριθ.

πρωτ:Δ2/Α/19843/29-9-2011» (ΦΕΚ 2 191Β/2011),και με αριθ.Δ.Υδρογ./Ε/Φ5/Οικ.182269/22-08-
16(ΦΕΚ2684Β/2016) Τροποποίηση της. 

12) Την ΚΥΑ Δ2/Α/Φ.5/Οικ2490/05 (ΦΕΚ 218 Β’) «Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση,
τροποποίηση η επέκταση αδειών του άρθρου 4 του Ν.3054/02 και ετήσιων ανταποδοτικών τελών
για την χρήση των αδειών αυτών.»

13) Την με Α.Π. Δ2/Α/Φ.5/6378/27-4-05 Ερμηνευτική εγκύκλιο της Κ.Υ.Α. Δ2/Α/Φ.5 Οικ.2490/10-2-05
του Υπουργείου Ανάπτυξης.

14) Τις διατάξεις του  Ν. 4042/2012  “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος...” (ΦΕΚ 24 Α΄).
15) Τον  Ν.2647/1998  Άρθρο  2  παρ.5  και  άρθρο  11  (ΦΕΚ  237  Α’)  με  το  οποίο  μεταβιβάστηκε  η

αρμοδιότητα χορήγησης άδειας πωλητή στις Ν.Α.
16) Την  με  αριθ.  πρωτ.  6710/29-10-2018  αίτηση  του  ενδιαφερομένου  για  την  έκδοση  της  άδειας

διανομής - εμφιαλωμένου υγραερίου.
17) Το γεγονός ότι ο αιτών πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Ν.3054/02 (ΦΕΚ 230/Α’)

και υπέβαλε στην Υπηρεσία μας όλα τα δικαιολογητικά Υ.Α. Δ2/16570 (ΦΕΚ1306/Β’/16-9-05) για
χορήγηση της άδειας εμφιαλωμένου υγραερίου.

18) Το  με  αριθ.  πρωτ.  6710/13-11-2018  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  γ ια  δημοσιοποίηση
της  α ίτησης  γ ια  χορήγηση  άδε ιας  διανομής  εμφιαλωμένου  υγραερίου  της
εταιρε ίας  «NAFTA  ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ε.Π.Ε.»  στην
ιστοσελίδα της Περιφέρε ιας Στερεάς  Ελλάδας.  

19) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 7204/Φ.15/3/1/03-12-2018 Άδεια εμφιάλωσης υγραερίου. 
20) 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.

21) Την από 25/10/2018 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας
Κοσμά Λαουτάρη ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή. 

22) Την  με  αριθ.  πρωτ.  57/04-01-  2019  αίτηση  της  εταιρείας  με  υποβολή  συμπληρωματικών
δικαιολογητικών.

23) Την υπ’  αριθ.  ΡΟΗ  5179  άδεια κυκλοφορίας  φορτηγού  αυτοκινήτου  τύπου  MERCEDES για
μεταφορά φιαλών υγραερίου.

24) Το Γενικό Πιστοποιητικό Ε.Β.Ε. Πειραιά/Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ για καταχωρήσεις που
έχουν γίνει στα βιβλία Εταιρειών, από 24-10-2018 με αριθ. πρωτ. 684616.980115.

25) Την  από  15-01-2019  προσωποποιημένη  πληροφόρηση  της  Α.Α.Δ.Ε.  για  την  δραστηριότητα
ΝΑFTA ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

26) Το  με  αριθ.  πρωτ.  3009/2018/21-11-2018  Πιστοποιητικό  του  Πρωτοδικείου  Πειραιά περί  μη
πτώχευσης, κλπ. της αιτούσας εταιρείας.

27) Το με αριθ. πρωτ. 50046/22-11-2018 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του διαχειριστή  της αιτούσας
εταιρείας, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

28) Την από 15-01-2019 Εισηγητική έκθεση της Υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους, σύμφωνα

με  την  (20)  σχετική  απόφαση,  στην   εταιρεία  “ΝΑFTA  ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΕΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”,, με έδρα την θέση Βουρλάκι ή Κόκκινο Λιθάρι Δ.Δ. Ψαχνών

Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Π.Ε. Εύβοιας», διαρκείας τεσσάρων (4) ετών και μέχρι

15-01-2023 με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις :

Μέσα  μεταφοράς για την άσκηση δραστηριότητας: 
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- Φορτηγό αυτοκίνητο με άδεια κυκλοφορίας με αριθ. ΡΟΗ 5179 τύπου MERCEDES με
άδεια μεταφοράς φιαλών υγραερίου.

1. Ο ιδιοκτήτης ασκεί την δραστηριότητα αυτή με αποθηκευτικούς χώρους σύμφωνα με την (20)
σχετική απόφαση..

2.    Καθ’ όλο τον χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η παρούσα

άδεια η οποία ισχύει για όλη την επικράτεια, ο κάτοχος της Άδειας οφείλει :

α)  Να  τηρεί  τις  διατάξεις  των  Ν.3325/2005  (ΦΕΚ  A’  68)  «Ίδρυση  και  λειτουργία

βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και

άλλες  διατάξεις»  και  Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’  143)  «Απλοποίηση της  αδειοδότησης

τεχνικών επαγγελματικών και  μεταποιητικών δραστηριοτήτων και  επιχειρηματικών

πάρκων και άλλες διατάξεις».

β) Να διαθέτει αποκλειστικά υγραέριο εμφιαλωμένο σε φιάλες εταιρειών κατόχων άδειας

εμπορίας κατηγορίας Γ’, σε :  

 ι) Τελικούς Καταναλωτές.

ιι)  Καταστήματα λιανικής πώλησης τα οποία στο πλαίσιο της σχετικής άδειας που

κατέχουν  μπορούν  να  διαθέτουν  εμφιαλωμένο  υγραέριο  σε  Τελικούς

Καταναλωτές. 

γ)  Να γνωστοποιεί  προσκομίζοντας  στην  αρμόδια  Υπηρεσία  (Διεύθυνση Ανάπτυξης

Π.Ε. Εύβοιας), όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για οποιεσδήποτε μεταβολές έχουν

γίνει  στα  πάγια  περιουσιακά  στοιχεία  της  επιχείρησης  (όπως  αγορά,  πώληση),

καθώς και οποιαδήποτε μίσθωση η υπεκμίσθωση των αποθηκευτικών χώρων προς

τρίτους με διεύθυνση, τηλεφώνου και ΑΦΜ. 

δ)  Να  πληροί  τις  προϋποθέσεις  της  Υ.Α.  Δ3/14858/1993(ΦΕΚ  477  Β')  και  του

Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’) εφ’ όσον διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους. 

ε)  Να προμηθεύεται εμφιαλωμένο υγραέριο αποκλειστικά και  μόνο από τις  εταιρείες

εμπορίας πετρελαιοειδών οι οποίες διαθέτουν ειδική άδεια εμπορίας κατηγορίας Γ’

του  Ν.3054/02 (ΦΕΚ  230  Α’)  καταθέτοντας  αντίγραφο  της  άδειας  του  στην

προμηθεύτρια  εταιρεία  εμπορίας  η  οποία  είναι  υποχρεωμένη  να  αναγράφει  τον

αριθμό εν λόγω άδειας στα παραστατικά έγγραφα που εκδίδει.

στ)  Να  μην  διαθέτει  εμφιαλωμένο  υγραέριο  σε  άλλους  κατόχους  άδειας  του  Ν.

3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α'). 

3.  Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος να παρέχει οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί,

στην  αρμόδια Υπηρεσία και να δέχεται  οποιονδήποτε έλεγχο από εξουσιοδοτημένους

υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης ή των αρμοδίων υπηρεσιών της Στερεάς Ελ-

λάδας.

4.  Η άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της από την

υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλη άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση

από άλλες διατάξεις.

5.  Η μη καταβολή έως 30 Δεκεμβρίου, εκάστου ημερολογιακού έτους ισχύος της παρού-

σας άδειας, του ανταποδοτικού τέλους των 40 €, αποτελεί λόγο  επιβολής των προβλεπο-

μένων κυρώσεων.
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6. Για την ανανέωση της παρούσας άδειας θα πρέπει να κατατεθεί στην Υπηρεσία μας σχετική αίτηση

δύο (2) μήνες  πριν τη  λήξη της με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά .

7. Η παρούσα  άδεια  παύει  να  ισχύει  αυτοδίκαια στην  περίπτωση  που  αλλάξουν  τα

στοιχεία και οι  προϋποθέσεις  βάσει των οποίων χορηγήθηκε και  δεν ανανεωθούν τα

πιστοποιητικά που λήγουν κατά την διάρκεια της παρούσας απόφασης.

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

9. Η άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου ανακαλείται με απόφαση της Υπηρεσίας μας  

όταν   δεν τηρούνται οι  προαναγραφόμενοι όροι και προϋποθέσεις  .

10. Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος των 40 € 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

στην Υπη-ρεσία μας.  Σε περίπτωση μη καταβολής του ανωτέρω τέλους,  προ-

βλέπεται η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ2/Α/

Φ.5/οικ.2490/10-02-05 (ΦΕΚ 218 Β’).

11. Η προσφυγή κατά της παρούσας απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα της έκδο-

σής της, απευθύνεται στον ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Αποκεντρωμένη Διοί-

κηση Στερε- άς  Ελλάδας/  Δνση  Διοίκησης/Τμήμα  Διοικητικού-Οικονομικού  Ν.

Φθιώτιδας, Λεωνίδου 6, 35100  Λαμία)  εντός  15  ημερών  από  την  δημοσίευση  της

απόφασης ή την ανάρτησή της στο  διαδίκτυο  ή από την  κοινοποίησή της  ή  αφότου

έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου  227,  παρ.1  του

Ν.3852/2010 και των Εγκυκλίων 60 (αριθ. πρωτ 74895//30-12-2010) και 15 (αριθ.

πρωτ. 5370/2-2-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών/ Δνση Οργάνωσης και Λειτουργί-

ας ΟΤΑ. 

                                                                                                                   

                                                                                                                         Μ.Ε.Α.

                                                                Ο Αν. Προϊστάμενος  Δ/νσης Ανάπτυξης 
                             Π.Ε. Εύβοιας

                                                                   Γεώργιος Μαυρομματάκης
                                                                 Π.Ε. Ηλεκ/γος Μηχ/κός με Α' βαθμό
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Εκδόθηκαν  τα εξής γραμμάτια : 

1. ΓΓΠΣ ΚΩΔ.ΠΑΡΑΒ:240691004958/24-12-2018      € 40,00
2. ΓΓΠΣ ΚΩΔ.ΠΑΡΑΒ:240691201958/24-12-2018      € 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

      11.Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ρόδου
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Αρχείο Δ/νσης     
Αρχείο τμήματος (Φ.15/3/41)   
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