
                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                                                                                                      
                                                                                                       Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η    στους  όρους της παρούσας απόφασης         

                                                                     Άμφισσα  29- 03- 2021 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                         
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                Αριθ. Πρωτ:  385 /Θ.1 / 382              
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                       Αριθ. Καταχώρησης :  3    
ΤΜΗΜΑ XΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,                   
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                                      
Ταχ. Δ/νση : Γιδογιάννου 31 - ΑΜΦΙΣΣΑ                                     
Ταχ. Κώδικας : 33100 
Πληροφορίες : Δ.Κοντοκοντής 
Τηλέφωνο : 2265350-626 
FAX : 2265350-625 
E-MAIL : t.viomihanias@fokida.gr 

 

 

ΘΕΜΑ :Αδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στον ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ευθυμίου, 
στην Τοπ. Κοιν. Πεντάπολης  του Δήμου Δωρίδας του Ν. Φωκίδας. 

ΑΦΜ: 033192730 

                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  

                         Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  

Έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, 1650/86, 2218/94, 

2240/1994, 4014/2011, 3982/2011 4042/2012 και 4155/2013, 4302/14, 4442/2016, 4512/2018 και 
4549/2018, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του 
από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., 
καθώς και των Π.Δ. 1180/1981 και 274/97.  
     2. Τις διατάξεις του Ν. 3825/2010 (ΦΕΚ 87Α') "Νέα Αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης" 

           3.  Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( Π.Δ. 148/2010, Φ.Ε.Κ.241/Α΄/27-12-10).     
    4. Την  απόφαση με αριθμό οίκ. 204072/3050/12-09-2019 (ΦΕΚ 3538/Β΄/20-09-19) του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας “περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς 
Αντιπεριφερειάρχες  Στερεάς Ελλάδας” 
   5.  Tην υπ΄αριθ. οικ. 92108/1045/Φ.15//04-00-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3833/Β΄/2020), περί 

“κατάταξης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κλπ”. 

  6.Τις διατάξεις του Ν.2289/1995 (ΦΕΚ 27Α) Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις, "άρθρο 15 παρ.4εδάφιο 7 του Κεφ. Δ' περί ρυθμίσεων 

θεμάτων πετρελαιοειδών...." όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.2516/1997 (ΦΕΚ159 Α'). 

   7.Το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α') «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» 

όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3325/05 (ΦΕΚ 95 Α') Έλεγχος της διακίνησης και 

αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων - ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 

   8.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'). 

   9.Την Υ.Α Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477 Β'). 

  10.Την Υ.Α Δ2/16570(ΦΕΚ 1306/Β716/9/05) Κανονισμός αδειών. 
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  11.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. 

  12.Την ΑΠ. Δ2/Α/Φ.5/6378/27-4-05 Ερμηνευτική εγκύκλιο της Κ.Υ.Α. Δ2/Α/Φ.50ικ.2490/10-2-05 

του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
  13.Τον Ν.2647/1998 Άρθρο 2 παρ.5και άρθρο 11 (ΦΕΚ 237 Α') με το οποίο μεταβιβάστηκε 
αρμοδιότητα χορήγησης άδειας πωλητή στις Ν. Α. 

     14.Την με αριθ. πρωτ. 385/Θ.1/382/24-03-2021 αίτηση του Γεωργίου Τσίτουρου του Ευθυμίου  
 για χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου. 
  15.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 δικαιοδοτικά Υ.Α. Δ2/16570(ΦΕΚ1306/Β716-9-05) 
για χορήγηση της άδειας εμφιαλωμένου υγραερίου. 
   16.Την με αριθ. Δήλωσης 129/26-11-2012 Έναρξης εργασιών της ΔΟΥ Λιδορικίου. 
   17.Το με αριθ. πρωτ. 279/2021 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Άμφισσας περί μη Πτώχευσης. 
   18.Το με αριθ. πρωτ. 999/23-03-2021 αντίγραφο ποινικού μητρώου της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Άμφισσας. 
   19.Τα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα των φιαλών υγραερίου, με αριθμούς   κυκλοφορίας ΑΜΕ 5144 
και ΑΜΕ 4442 της Δ/νσης Μεταφορών Ν. Φωκίδας. 
   20.Την από 24-03-2021 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του Γεωργίου Τσίτουρα του Ευθ., 
.οτι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία για την έκδοση της αδείας είναι αληθή. 

     

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

       Χορηγούμε άδεια ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ στον ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 

του Ευθυμίου, με έδρα την Πεντάπολη του Δήμου Δωρίδας Ν. Φωκίδας, διαρκείας τεσσάρων (4) 

ετών μέχρι 28-03-2025, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις : 

1. Ο ιδιοκτήτης ασκεί την δραστηριότητα αυτή χωρίς αποθηκευτικούς χώρους και ως 

εκ τούτου απαγορεύεται να αποθηκεύει φιάλες υγραερίου εντός του χώρου της έδρας 

του. 

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 Αδειας οφείλει: 

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

εμπορίας κατηγορίας Γ', σε :  

i)  Τελικούς Καταναλωτές. 

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

μπορούν να διαθέτουν εμφιαλωμένο υγραέριο σε Τελικούς Καταναλωτές.  

β) 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. 

γ) 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 . 
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δ) 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. 

ε) Να μην διαθέτει εμφιαλωμένο υγραέριο σε άλλους κατόχους άδειας του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 

Α'). 

στ) 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 διάθεση του σε τελικό καταναλωτή, τον αριθμό άδειας λειτουργίας του. 

ζ) Να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία Ανάπτυξης της Π.Ε. Φωκίδας κάθε μεταβολή σχετικά με την 

διαθεσιμότητα ιδιόκτητων ή / και μισθωμένων μεταφορικών μέσων για την άσκηση της 

δραστηριότητας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου. 

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 Ελλάδας. 

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 παρούσας 

άδειας, του ανταποδοτικού τέλους των 40 €, αποτελεί λόγο επιβολής των προβλεπομένων 

κυρώσεων. 

6. Η παρούσα άδεια παύει να ισχύει αυτοδίκαια στην περίπτωση που αλλάξουν τα στοιχεία και οι 

προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε. 

7. Η άδεια τροποποιείται με απόφαση της Υπηρεσίας μας μόνο στις περιπτώσεις τροποποίησης 

της επωνυμίας ή της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων βάσει των οποίων εκδόθηκε. 

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

δεν τηρούνται οι προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις. 

 9. Κατά της παρούσας, μπορεί ν΄ ασκηθεί προσφυγή εντός (15)  ημερών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της οικείας αυτοτελούς 

Υπηρεσίας Εποπτείας  ΟΤΑ, ο έλεγχος νομιμότητας της παρούσας ασκείται από τον Γενικό 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 

238 του Ν. 3852/2010 και ασκείται δια μέσου της Υπηρεσίας μας. 

 
 
  
 
                                        Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ    
                          
 
                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧ. ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ 
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ΓΡΑΜΜΑΤ Ι Α  

Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκε το εξής Διπλότυπο Είσπραξης: 

Α/Α      336/24-03-2021       ΔΟΥ    ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΑΞΙΑΣ  240  €  

             

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
      ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
      Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
       & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
     Υψηλάντη 1 -  35100 ΛΑΜΙΑ 
 
2.  Δήμος Δωρίδας 
            33053  ΛΙΔΟΡΙΚΙ                                                  
 
3.  Επιθεώρηση Εργασίας  Ν. Φωκίδας 
          33100 ΑΜΦΙΣΣΑ 
 
4. κ. Γεώργιο Τσίτουρα του Ευθυμίου                                      
        Πεντάπολη Δωρίδας 
        33053  ΛΙΔΟΡΙΚΙ                       
 
5. Αστυνομικό Τμήμα  Λιδορικίου 
           33053  ΛΙΔΟΡΙΚΙ 

     (Με την παράκληση να παρακολουθεί την εφαρμογή 
        και τήρηση των όρων της απόφασης αυτής) 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ : 

1. Χρ. Αρχείο  (Φ.14.2α  ) 
2. Φάκ. αδείας 
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