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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Χαλκίδα       :   22-12-2017       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  Αριθ. Πρωτ. :   8613/Φ.15/3  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ  Αρ. Μητρώου:   35 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ   
Ταχ. ∆/νση : Λ. Χαϊνά 93   
Ταχ. Κώδικας : 34132   
Πληροφορίες : I. Γερογιάννης - ∆. Μανώλης   
Τηλέφωνο : 22213-53410   
Fax : 22213-53451    
email : gerogiannis.i@evia.pste.gov.gr       
 
 

ΘΕΜΑ : «Άδεια διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικούς χώρους στον 

Μπουρλέτο Ευστάθιο του Αθανασίου µε έδρα την ∆.K. Ψαχνών της ∆.Ε. 

Μεσσαπίων του ∆ήµου ∆ιρφύων - Μεσσαπίων  Π.Ε. Εύβοιας». 

 

                ΑΦΜ:  072216150                      ∆.Ο.Υ : Χαλκίδας.             Γ.Ε.ΜΗ: 045991322000                   

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  

 
Έχοντας  υπόψη  :  

1)  Τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’), 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 (ΦΕΚ120 Α’) 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 (ΦΕΚ 246 Α’) και Ν. 4442/07-12-2016 (ΦΕΚ 230/Α’/07-12-16) «Απλοποίηση της 
αδειοδότησης…..».   

2)  Τις διατάξεις της ΥΑ µε αριθ. πρωτ. οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 «Καθορισµός τύπου, 
δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και ……...» (ΦΕΚ 158 Β'). 

3)  Toν 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 και 
Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 292 Α’). 

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

5)  Τις διατάξεις του Π.∆. 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 ∆ιαύγεια” 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 Εύβοιας περί «Παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής µε εντολή Αντιπεριφερειάρχη στους Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων 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. ∆2/Φ5/1794» (ΦΕΚ 218 Β’). 
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10)  Την Υ.Α. ∆3/14858/1993 (ΦΕΚ 447 Β’).   
11)  Την Υ.Α. ∆2/16570(ΦΕΚ 1306/Β’/16/9/05) «Κανονισµός αδειών» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 

συµπληρωθεί µε τις Υ.Α ∆2/Α/Φ8/11287/06 (ΦΕΚ 771 Β’), Υ.Α. ∆2/Α/Φ5/25750/07 (ΦΕΚ 2512 Β’), 
Υ.Α. µε αριθ. πρωτ. ∆2/Α/19843/29-9-2011» (ΦΕΚ 2191 Β’) και µε την µε αριθ. 
∆.Υ./Ε/Φ5/Οικ.182269/22-08-16 (ΦΕΚ 2684/Β’/2016) Τροποποίηση της.  

12)  Την ΚΥΑ ∆2/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» και την µε Α.Π. ∆2/Α/Φ5/6378/27-04-2005 ερµηνευτική εγκύκλιο 
αυτής. 

13)  Τις διατάξεις του Ν.2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α’) «Αναζήτηση, έρευνα και εκµετάλλευση υδρογον-
ανθράκων και άλλες διατάξεις, άρθρο 15, παρ. 4, εδάφιο 7 του Κεφ. ∆’, «περί ρυθµίσεων θεµάτων 
πετρελαιοειδών …», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν.2516/1997 (ΦΕΚ 159 Α’). 

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. 8488/28-11-2017 αίτηση του ενδιαφεροµένου για την έκδοση της άδειας 

διανοµής  εµφιαλωµένου υγραερίου χωρίς  αποθηκευτικούς χώρους. 
17)  

 
18)  

Την από 28-11-2017 αίτηση ∆ηµοσιοποίηση για εφοδιασµό µε άδεια διανοµής εµφιαλωµένου 
υγραερίου.  
Την από 21-12-2017 ∆ηµοσιοποίηση της αίτησης στο Φύλλο 2355 της ηµερήσιας εφηµερίδας 
Ελεύθερος Τύπος, για εφοδιασµό µε άδεια διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου. 

19)  Την από 22-12-2017 ∆ηµοσιοποίηση της αίτησης στο Φύλλο 6210 της ηµερήσιας νοµαρχιακής 
εφηµερίδας Ευβοϊκός Τύπος, για εφοδιασµό µε άδεια διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου. 

20)  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. ∆2/16570 (ΦΕΚ1306/Β’/16-9-05) για 
χορήγηση της άδειας εµφιαλωµένου υγραερίου. 

21)  Η Υ.∆. του Ευστάθιου Μπουρλέτου ότι όλα τα στοιχεία είναι αληθή. 
22)  Η  υπ ’  αριθ .  δήλωσης  4881/14-08-2017 Βεβαίωση  µεταβολής  εργασιών  φυσικού  

προσώπου  επιτηδευµατία  από  ∆ .Ο .Υ .  Χαλκ ίδας .     
23)  Το µε αριθ. πρωτ .1350/14-08-2017 Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης. 
24)  Η υπ’ αριθ. ΥΝΟ 9400 και ΜΙΡ 5429 άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων µεταφοράς 

φιαλών υγραερίου. 
25)  Το µε αριθ. πρωτ. 20376/04-12-2017 Αντίγραφο ποινικού Μητρώου. 
26)  

 
Το Πιστοποιητικό εγγραφής στο γενικό εµπορικό µητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε αριθµό  εγγραφής 
045991322000. 

27)  
28)  

Η Υ.∆.  του Ευστάθιου Μπουρλέτου ότι δεν διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους. 
Την από 22-12-2017 Εισήγηση της Υπηρεσίας µας. 
 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Χορηγούµε άδεια διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου µε αριθµό µητρώου 35 χωρίς 

αποθηκευτικούς Χώρους, στον Ευστάθιο Μπουρλέτο του Αθανασίου µε έδρα επί της οδού 

Ιπποκράτους 5 της ∆.Κ. Ψαχνών της ∆.Ε. Μεσσαπίων του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων  Π.Ε. 

Εύβοιας, διαρκείας τεσσάρων (4) ετών και µέχρι 21-12-2021 µε τους ακόλουθους όρους και 

προϋποθέσεις. 

Μέσα  µεταφοράς για την άσκηση δραστηριότητας.  

∆ύο (2) Φ.Ι.Χ µε άδειες κυκλοφορίας µε αριθµούς ΥΝΟ 9400 & ΜΙΡ 5429 για µεταφορά φιαλών 
υγραερίου.  
 
1. Καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η 

παρούσα άδεια η οποία ισχύει για όλη την επικράτεια, ο κάτοχος της άδειας οφείλει : 
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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 (∆ιεύθυνση 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. ∆3/14858/1993(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').  

2.  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. 

3.  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. 

4. Για την ανανέωση της παρούσας άδειας θα πρέπει να κατατεθεί στην Υπηρεσία µας 

σχετική αίτηση τουλάχιστον τρείς (3) µήνες πριν από την λήξη της µε τα προβλεπόµενα 

δικαιολογητικά. 

5. 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. 

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

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

7. Η άδεια διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου ανακαλείται µε απόφαση της Υπηρεσίας µας όταν 
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δεν τηρούνται οι  προαναγραφόµενοι όροι και προϋποθέσεις. 

8. Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος των 40 € να καταβάλλεται στις κατά τόπους ∆.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 

Υπηρεσία µας. Σε περίπτωση µη καταβολής του ανωτέρω τέλους, προβλέπεται η 

επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων σύµφωνα µε την ΚΥΑ ∆2/Α/Φ.5/οικ.2490/10-

02-05 (ΦΕΚ 218 Β’). 
9.  Η προσφυγή κατά της παρούσας απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα της έκδοσής της, 

απευθύνεται στον ΓΓ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Στερεάς 

Ελλάδας/∆νση ∆ιοίκησης/Τµήµα ∆ιοικητικού-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 (αρ. πρωτ 5370/2-2-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών/∆νση 

Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.               

 

 

                                                                                                                             Μ.Ε.Α. 
                                                                Ο Αν. Προϊστάµενος  ∆/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. Θ.1840418 Α/Α11784/19-10-2017 ∆.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ  € 200,00 
2. Θ.1840417 Α/Α11783/19-10-2017 ∆.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ  €   40,00 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
1. Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης  

 Γενική Γραµ. Βιοµ. Ενέργ. Τεχνολογίας 
 Γενική ∆/νση Υποστήριξης Βιοµηχανιών 
 ∆ιεύθυνση Πληροφορικής - Τµήµα Γ’ 
 Πλατεία Κάνιγγος     Αθήνα  Τ.Κ. 10181    
  

2. Υπουργείο Οικονοµικών 
 Γεν. ∆/νση Στατιστικών Ερευνών 
 ∆/νση  Στατιστικών ∆ευτερογενούς Τοµέα 
 Τµήµα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας 
 Πειραιώς 46 &  Επονιτών 
 Τ.Κ. 8510 Πειραιάς     Ταχ. Θυρ. 808470 
  

3. Γενική ∆/νση Ανάπτυξης 
 ∆/νση Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  
 Λ. Καλυβίων 2      ΛΑΜΙΑ     Τ.Κ. 35132   
  

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

  
5. ∆.Ο.Υ Χαλκίδας. 

  
6. ΜΠΟΥΡΛΕΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 
 

 7.      ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Εύβοιας 

 Τµήµα  χορήγησης αδειών Χαλκίδα 
 

 8. Αστυνοµικό Τµήµα Ψαχνών 
  

9.  
 

10. 
 

∆ήµος ∆ιρφύων  – Μεσσαπίων    
 
Τελωνείο Χαλκίδας 

  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
 

Αρχείο ∆/νσης       
Αρχείο τµήµατος (Φ15.3.) 35 
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