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ΘΕΜΑ : Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρµανσης στην  εταιρεία Ευάγγελος Ν. Σεπετής &ΣΙΑ Ο.Ε µε νέα 

έδρα θέση ¨∆ΥΟ ΠΥΡΓΟΙ¨ Μύτικας Χαλκίδος του ∆ήµου Χαλκιδέων  Π.Ε. Εύβοιας,  µε  

αποθηκευτικούς Χώρους.  

ΑΦΜ: 998669146 ∆.Ο.Υ.  Χαλκίδας 

            
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
 

Έχοντας   υπόψη  
1) Τις διατάξεις του Ν. 3825/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης¨. 
2) Τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης…» και Ν.3325/2005 

(ΦΕΚ A’ 68) «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

3) Τις διατάξεις του Π.∆. 182/2005 «∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και 
συντονισµού της Γ.Γ. Βιοµηχανίας του Υ.Π.Α.Ν. και του Π.∆. 78/2006 «∆ιάρθρωση, στελέχωση 
αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης …» (ΦΕΚ Α’ 80). 

4) Το Π.∆. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241Α') «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
5) Την υπ’ αρ. οικ. 117115/2839/17-10-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί 

«Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Εύβοιας καθώς και στην Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης για την Π.Ε. Εύβοιας και 
στον Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας» (ΦΕΚ 2704 Β / 23-10-2013) 

6) Τις διατάξεις του Ν.2289/1995 (ΦΕΚ 27Α) ¨Αναζήτηση, έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων 
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 (ΦΕΚ159 Α’).   

7) Toν 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. ∆2/Φ5/1794 (ΦΕΚ 218 Β’). 

9) Την Υ.Α. ∆3/14858/1993 (ΦΕΚ 447 Β’). 
10) Την Υ.Α. ∆2/16570(ΦΕΚ 1306/Β’/16/9/05) Κανονισµός αδειών και Τροποποίησητης Υ.Α µε αριθ. 

πρωτ:∆2/Α/19843/29-9-2011(ΦΕΚ 2 191Β/2011) και την Υ.Α µε αριθ.∆2/Α/213661/21-11-
2013(ΦΕΚ3070Β΄/2013) 

11) 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.  

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

13) Τον Ν.2647/1998 Άρθρο 2 παρ.5 και άρθρο 11 (ΦΕΚ 237 Α’) µε το οποίο µεταβιβάστηκε η 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
Χαλκίδα:           23 -4-2014    
                   
Αριθ. Πρωτ :    3167/Φ15.3 /1 
  
ΑΡ. ΜΗΤΡ:    9 

Ταχ. ∆.νση    :         Λ. Χαϊνά 93  
Ταχ. Κώδικα  : 34100 
Πληροφορίες :  ∆. Μανώλης I.Γερογιάννης   
Τηλέφωνο     : 22213-53410 
Φαξ               : 22210-36041 
e-mail            : betop@naevias.gr 
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αρµοδιότητα χορήγησης άδειας πωλητή στις Ν.Α. 
  
14) Την µε αριθ. πρωτ. 7-4-2014 µε αριθ. πρωτ:3167  αίτηση της εταιρείας  για χορήγηση της άδειας 

πωλητή πετρελαίου θέρµανσης. 

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. ∆2/16570(ΦΕΚ1306/Β’/16-9-05) για χορήγηση 

πωλητή πετρελαίου θέρµανσης.  

16) Την υπ’ αριθ. 1352/Φ14/3513/26-2-2013 Υπεύθυνη ∆ήλωση Έναρξης Λειτουργίας ∆εξαµενών 

Αποθήκευσης Πετρελαίου Θέρµανσης   100 m3    µε (Α∆Α: ΒΕ∆87ΛΗ-ΗΡΚ) 

17) Την από 12-04-2014 ∆ηµοσιοποίηση της αίτησης  στο Φύλλο 5555 της εφηµερίδας Καθηµερινή 

Εύβοια.   

18) Την Υπεύθυνη ∆ήλωση  του Ν.1599/1986 /10-4-2014 για την αποθηκευτική ικανότητα των δεξαµενών. 

19) Την Υπεύθυνη ∆ήλωση  του Ν.1599/1986 /10-4-2014 Ότι οι συµµετέχοντες στην εταιρεία δεν 

συµµετέχουν σε άλλες  εταιρείες η οµίλους εταιρειών πετρελαιοειδών. 

20)  Την Υπεύθυνη  ∆ήλωση της εταιρείας  ότι όλα τα στοιχεία είναι αληθή.     

21) Τις υπ’ αριθ. XAΡ  6210  τύπου NISSAN VEHICULO & XAI 3228 τύπου DAE άδειες κυκλοφορίας 

φορτηγών βυτιοφόρων  αυτοκινήτων µεταφοράς πετρελαίου θέρµανσης από την ∆/νση Μεταφορών 

και Επικοινωνιών Π.Ε. Εύβοιας µε αριθ. Κυκλοφορίας   

22)  Την αριθ. πρωτ:50473790/3-4-2014 Βεβαίωση Φορολογικής ενηµερότητας   

23) Το Ιδιωτικό Συµφωνητικό της εταιρείας  καταστατικού  της Οµόρρυθµης εταιρείας. 

  24)    Το υπ.αριθ. 623 /10-04-2014 Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Χαλκίδας 

  25)    Την υπ.αριθ. 2960/15-01-2012 Βεβαίωση εργασιών από ∆.Ο.Υ Χαλκίδας.  

  25)   Την από   15-4-2014 Εισήγηση της Υπηρεσίας µας .  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Χορηγούµε  άδεια Πωλητή Πετρελαίου Θέρµανσης µε αποθηκευτική ικανότητα που αναφέρεται στην (16) 

σχετική στην  εταιρεία Ευάγγελος Ν. Σεπετής &ΣΙΑ Ο.Ε µε νέα έδρα θέση ¨∆ΥΟ ΠΥΡΓΟΙ¨ Μύτικας Χαλκίδας 

του ∆ήµου Χαλκιδέων  Π.Ε. Εύβοιας,  µε  αποθηκευτικούς Χώρους, διαρκείας  τεσσάρων (4) ετών και 

µέχρι   23 -04 -2018  µε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις : 

Μέσα  µεταφοράς για την άσκηση δραστηριότητας:  

 -  Β.Φ.Ι.Χ. µε  αρ. κυκλοφορίας XAΡ6210 τύπου NISSAN VEHICULO & XAI 3228 τύπου DAEκαι µικτό 

φορτίο 8000kg, έκαστο. 

1.   α. Η άδεια πωλητή πετρελαίου θέρµανσης ισχύει για όλη την επικράτεια µε τους ακόλουθους όρους και  
προϋποθέσεις.  

      Ι. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου θέρµανσης που χρησιµοποιούνται από τον πωλητή 
πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε όλες τις απαιτούµενες άδειες λειτουργίας οι οποίες πρέπει να είναι 
σε ισχύ. 

     ΙΙ.  Για το Β.Φ.I.X. που χρησιµοποιεί για τη διακίνηση των προϊόντων πρέπει να έχει νόµιµη άδεια από 
την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και να την χρησιµοποιεί τηρώντας τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που αναγράφονται επί της αδείας. 

    III. Το βυτιοφόρο όχηµα επιτρέπεται να κινείται από τις εγκαταστάσεις πώλησης προς τον τελικό 
καταναλωτή, αποκλειόµενης της φόρτωσης από τις εγκαταστάσεις των εταιριών εµπορίας 
πετρελαιοειδών προϊόντων και από τα διυλιστήρια. 

    β. 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 
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της επιχείρησης (όπως: αγορά, πώληση), καθώς και οποιαδήποτε µίσθωση ή υπεκµίσθωση των 
αποθηκευτικών χώρων προς τρίτους ή από τρίτους µε διεύθυνση, τηλέφωνο και Α.Φ.Μ. 

γ. Να τηρούνται τα προβλεπόµενα στο ΕΛΟΤ HD 384 για την ηλεκτρική εγκατάσταση της 
µονάδας 

2. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να προµηθεύεται το πετρέλαιο θέρµανσης και το φωτιστικό πετρέλαιο 
από τις εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών οι οποίες διαθέτουν ειδική άδεια εµπορίας  του Ν.3054/02 
(ΦΕΚ 230/Α') καταθέτοντας αντίγραφο της άδειας του πωλητή στην προµηθεύτρια εταιρεία εµπορίας, η 
οποία είναι υποχρεωµένη να αναγράφει τον αριθµό της εν λόγω άδειας στα παραστατικά έγγραφα που 
εκδίδει. 

3. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούνται να διαθέτει στον τελικό καταναλωτή Μόνο τα κάτωθι προϊόντα. 

α) πετρέλαιο θέρµανσης (heating diesel)        β) φωτιστικό πετρέλαιο. 

4. Όλοι οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης και για όσο χρόνο διατηρούν την άδεια τους, 
υποχρεούνται να κατέχουν τουλάχιστον ένα Ι.Χ. - Β.Φ. όχηµα ή να έχουν µισθώσει τουλάχιστον ένα 
∆.Χ. – Β.Φ. για την εξυπηρέτηση των αναγκών τροφοδοσίας για την πώληση πετρελαίου θέρµανσης, το 
οποίο υποχρεούνται να αντικαθιστούν σε περίπτωση απώλειας, καταστροφή λόγω παλαιότητας άνω 
των είκοσι ετών ή λήξεως της µισθωτικής σύµβασης. 

5. Όλοι οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης ή όσοι διαθέτουν άδεια πρατηρίου υγρών 
καυσίµων (κατέχουν άδειας λιανικής εµπορίας σύµφωνα µε την παρ.3 του Ν.3054/02) µπορούν να 
διακινούν και φωτιστικό πετρέλαιο χύµα ή σε συσκευασία. Για την οµαλή και απρόσκοπτη τροφοδοσία 
της αγοράς, ειδικά το συσκευασµένο σε δοχεία φωτιστικό πετρέλαιο διατίθεται είτε σε τελικούς 
καταναλωτές ή σε άλλα καταστήµατα χονδρικής ή λιανικής πώλησης. 

6. 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 Περιφερειακής Ενότητας. 

7. Η άδεια πωλητή πετρελαίου θέρµανσης δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της από την υποχρέωση να 
εφοδιαστεί µε άλλη άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις. 

8. Η µη καταβολή έως 30 ∆εκεµβρίου εκάστου ηµερολογιακού έτους ισχύος της παρούσας άδειας, του 
ανταποδοτικού τέλους των 40 €, αποτελεί λόγο επιβολής των προβλεποµένων κυρώσεων. 

9. Η παρούσα άδεια παύει να ισχύει αυτοδίκαια στις περιπτώσεις που ο κάτοχος της διαθέτει ταυτόχρονα 
άδεια πρατηρίου υγρών καυσίµων ή δεξαµενών πετρελαίου θέρµανσης και δεν είναι σε ισχύ. 

10. Σε περίπτωση αγοράς νέου Β.Φ.Ι.Χ. η παρούσα παύει να ισχύει και χρήζει τροποποιήσεως. 

11. Ο κάτοχος της άδειας εφόσον είναι και κάτοχος άδειας πρατηρίου υγρών καυσίµων υποχρεούται να 
ασκεί τη δραστηριότητα του πωλητή πετρελαίου θέρµανσης εκτός του χώρου των δεξαµενών του 
πρατηρίου και κατά τρόπο ώστε να µην έχει καµία σχέση µε τη λειτουργία του πρατηρίου υγρών 
καυσίµων. 

12. Η άδεια πωλητή πετρελαίου θέρµανσης ανακαλείται µε απόφαση της Υπηρεσίας όταν δεν τηρούνται οι 
προαναφερόµενοι όροι και προϋποθέσεις. 

13. Για την ανανέωση της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης θα πρέπει να κατατεθεί στην 
Υπηρεσία σχετική αίτηση µέχρι την   23-12-2017, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα 
υπόκειται σε κυρώσεις  βάσει τις κείµενης Νοµοθεσίας. 

 Κατά της παρούσης χωρεί προσφυγή εντός (15) ηµερών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 του 

Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α’), από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.  

                                                              Μ.Ε.Π. 

                                                                 Ο Αν. Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανάπτυξης 

 

                                                                   ΝΙΚΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 
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Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Α  

Για την έκδοση της απόφασης αυτής 
Εκδόθηκαν  τα εξής γραµµάτια:  
 
1. Α/Α 9799/04-04-2014  € 200,00 
2 Α/Α 9800/04-04-2014  € 40,00 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,  

Γενική Γραµ. Βιοµ. Ενέργ. Τεχνολογίας 
 Γενική ∆/νση Υποστήριξης Βιοµηχανιών 
 ∆ιεύθυνση Πληροφορικής - Τµήµα Γ’ 
 Πλ. Κάνιγκος    Τ.Κ. 10192   Αθήνα 
  
  
2. Υπουργείο Οικονοµικών 
 Γεν. ∆/νση Στατιστικών Ερευνών 
 ∆/νση  Στατιστικών ∆ευτερογενούς Τοµέα 
 Τµήµα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας 
 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 &  Επονιτών 
 18510 Πειραιάς   Ταχ. Θυρ. 808470 
  
3. Γενική ∆/νση Ανάπτυξης 
 ∆/νση Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  
 Αρκαδίου   8  - 35100  ΛΑΜΙΑ 
  
4.  ∆.Ο.Υ  Χαλκίδας 
  
5. Τµήµα τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εύβοιας. 

Βελισαρίου 2   34100    Χαλκίδα 
  
6. Αστυνοµική Αρχή Χακκίδας 
  
7. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Εύβοιας 
 Τµήµα  χορήγησης αδειών. 
    
8. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚ. ΣΕΠΕΤΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε 
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