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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 
Κιλκίς, 11 Οκτωβρίου 2018 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
 

Ταχ.Δ/νση 
Ταχ. Κωδ. 
Πληροφορίες 
Τηλ. 
Fax. 
E-mail 
 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Ανδρέα Παπανδρέου 3 – Κιλκίς 
61100 
Πατσούρας Δημήτριος 
2341353456 
2341079716 
di.patsouras@kilkis.pkm.gov.gr 

    

Αρ. Πρωτ. : 477100(2372)  
Αρ.Φακ. :  Φ.24.39 

  

     

ΘΕΜΑ : Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, με 
έδρα άσκησης δραστηριότητας την οδό Εθνικής Αμύνης 54,  στο Πολύκαστρο του Δήμου 
Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας. Κιλκίς. 

Α.Φ.Μ. : 074221143 
Δ.Ο.Υ. : ΚΙΛΚΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 

  Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄/02-10-02) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 
διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.  

2. Την Υ.Α. Δ2/16570/05 (ΦΕΚ 1306 Β΄/16-09-05) «Κανονισμός αδειών», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 

3. Την Κ.Υ.Α. Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/05 (ΦΕΚ 218 Β΄/18-02-05 ) «Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους 
για την έκδοση, τροποποίηση η επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν.3054/2002 και ετησίων 
ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών» και την Α.Π. Δ2/Α/Φ.5/6378/27.04.2005 
ερμηνευτική εγκύκλιο της Κ.Υ.Α  Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/ 10.2.05 του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

4. Την Υ.Α. Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/25.06.10 (ΦΕΚ 1039 Β΄/07-07-10) «Κατηγορίες παραβάσεων 
του Ν. 3054/02 (ΦΕΚ 230 Α΄), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα – 
Σφράγιση εγκαταστάσεων». 

5. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.."  

6. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/27.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
7. Την υπ’ Αριθμ. οικ. 81320 + 77909/01-12-2016 Απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Μ.-Θ. «Έγκριση τροποποίησης 

του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 4302 
Β’/30-12-2016). 
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8. Την  με αριθ. πρωτ. οικ. 389387/945/2017 (ΦΕΚ 3573/Β/11-10-2017) απόφαση « Παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ “ στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς, της Π.Κ.Μ. ». 

9. Η από 27-09-2018 αίτηση του για χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (δικό μας 
Α.Π. 477100/2372/27-09-2018). 

10. Την από 24-08-2018 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του Παναγιωτίδη Γεωργίου με την οποία 
δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που καταθέτει είναι αληθή. 

11. Το γεγονός ότι ο αιτών πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Ν. 3054/02 (ΦΕΚ 230 
Α΄/02-10-02) και υπέβαλλε στην υπηρεσία όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την Υ.Α. 
Δ2/16570 (ΦΕΚ 1306/Β/16-09-05), για τη χορήγηση της άδειας διανομής εμφιαλωμένου 
υγραερίου. 

12. Την από  10 – 10 – 2018  εισήγηση της Υπηρεσία μας. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 Την χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, 
με έδρα άσκησης δραστηριότητας την οδό Εθνικής Αμύνης 54, στο Πολύκαστρο του Δήμου Παιονίας, 
της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, μέχρι 10-10-2022  με τους 
ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 
1. Για τη δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθούν τα κάτωθι μέσα μεταφοράς : 

 Ένα (1) ιδιόκτητο φορτηγό με Αρ.Κυκλ. ΚΙΗ 7058. 
2. Καθ’ όλο τον χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η Άδεια η οποία ισχύει 

για όλη την επικράτεια, ο κάτοχος της Άδειας οφείλει: 
α. Να διαθέτει αποκλειστικά υγραέριο, εμφιαλωμένο σε φιάλες εταιρειών κατόχων άδειας εμπορίας 
κατηγορίας Γ, σε:  
i.  Τελικούς Καταναλωτές. 
ii. Καταστήματα λιανικής πώλησης τα οποία στο πλαίσιο της σχετικής άδειας που κατέχουν 

μπορούν να διαθέτουν εμφιαλωμένο υγραέριο σε Τελικούς Καταναλωτές. 
β. 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΄/02) καταθέτοντας για το σκοπό αυτό αντίγραφο της άδειάς του στην προμηθεύτρια εταιρεία 
εμπορίας η οποία είναι υποχρεωμένη να αναγράφει τον αριθμό της εν λόγω άδειας στα παραστατικά 
έγγραφα που εκδίδει. 
γ. Να αναγράφει τον αριθμό της 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 της άδειας λειτουργίας 
του. 

  δ.  Να μην διαθέτει εμφιαλωμένο υγραέριο σε άλλους κατόχους άδειας του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 
Α΄/02).  
ε.  Να γνωστοποιεί, προσκομίζοντας στη Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Κιλκίς, όλα τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά για οποιεσδήποτε μεταβολές έχουν γίνει στα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
της δραστηριότητας (π.χ. αγορά, πώληση). 
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ζ.  Να γνωστοποιεί στη Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Κιλκίς κάθε μεταβολή σχετικά με την 
διαθεσιμότητα  ιδιόκτητων ή/και μισθωμένων μεταφορικών μέσων για την άσκηση δραστηριότητας 
διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, για τα οποία οφείλει: 
 Να έχει στην κατοχή του τις ανάλογες άδειες κυκλοφορίας της Δ/νσης Συγκοινωνιών, επί των 

οποίων να αναφέρεται η άσκηση της παραπάνω δραστηριότητας και 
 Για λόγους ασφαλείας, τα φορτωμένα με φιάλες υγραερίου μεταφορικά μέσα, επιτρέπεται να 

μένουν σταθμευμένα εντός της πόλης, μόνο για τον χρόνο που απαιτείται για την φόρτωση ή την 
εκφόρτωση των φιαλών που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δραστηριότητας της διανομής.   

3. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να προσκομίσει στην Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος 
Π.Ε. Κιλκίς επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που θα χρησιμοποιεί για 
την άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, αμέσως μετά την έκδοσή της από την αρμόδια 
Διεύθυνση Μεταφορών και Eπικοινωνιών Κιλκίς. 

4. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος να παρέχει οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί στη Δ/νση 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Κιλκίς και να δέχεται οποιοδήποτε έλεγχο από εξουσιοδοτημένους 
υπαλλήλους του  Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής ή των αρμοδίων υπηρεσιών της 
Π.Ε. Κιλκίς. 

5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο σύμφωνο με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις περί ανταγωνισμού και να τηρεί α) τις διατάξεις της Υ.Α. Δ2/16570/05 (ΦΕΚ 
1306/Β/16-09-2005) «Κανονισμός αδειών», όπως ισχύει και β) τις διατάξεις του Ν. 3054/2002, όπως 
αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα καθώς και των κανονιστικών πράξεων που 
εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού. 

6. Η άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να 
εφοδιαστεί με άλλη άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.  

7. Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος των 40 ευρώ 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 στη Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Κιλκίς. 
Σε περίπτωση μη καταβολής του ανωτέρου τέλους, προβλέπεται η επιβολή προστίμου σύμφωνα με 
την ΚΥΑ Δ2/ΑΦ5/οικ.2490/05 (ΦΕΚ 218/Β//18-02-2005).  

8. Η παρούσα άδεια παύει να ισχύει αυτοδίκαια στην περίπτωση που αλλάξουν τα στοιχεία και οι 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε. 

9. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια, ο κάτοχος της άδειας 
οφείλει να τη γνωστοποιεί στην υπηρεσία μας. 

10. Η άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου ανακαλείται με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & 
Περιβάλλοντος Π.Ε. Κιλκίς όταν δεν τηρούνται οι προαναγραφόμενοι όροι και προϋποθέσεις. 

11. Για την ανανέωση της παρούσας άδειας, οφείλει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει σχετική αίτηση 
τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της. 

 Η παρούσα απόφαση με την οποία χορηγείται άδεια αναρτάται στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής. 

 Προσφυγή κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί  ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την κοινοποίηση 
της, ή τη  δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου 
ελήφθη γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ.(227) και (238) του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010). 
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 Η απόφαση του Γ.Γ. υπόκειται σε προσφυγή εντός 60 (εξήντα) ημερών, στα Διοικητικά 
Δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [Ν.2717/99 (ΦΕΚ 97/Α/17-05-
1999)]. 
 

 Μ.Ε.Α. 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ 
 

 
 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ : 
 

Για την έκδοση της παρούσας Απόφασης, κατεβλήθησαν τα νόμιμα παράβολα : 
 

1. Θ 2041222/27-09-2018 Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ Έκδοση αδείας 200 € 

2. Θ 2041223/27-09-2018 Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ Ετήσιο ανταποδοτικό τέλος 
2018 40 € 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:        
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 

Γενική Δ/νση Ενέργειας 
Δ/νση Εποπτείας και Διαχείρισης Πετρελαιοειδών  
Μεσογείων 119                                   
115 26 Αθήνα  

2. Ελληνική Στατιστική Αρχή  
Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών 
Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα 
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας και Τεχνολογίας 
Πειραιώς 46 και  Επονιτών  
185 10 Πειραιάς 

3. Σώμα Επιθεώρηση Εργασίας  
Τμήμα Επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων Κιλκίς 
Αριστείδου 8, Κιλκίς, 61100 

4. Παναγιωτίδης Γεώργιος 
Εθνικής Αμύνης 54 
61200 Πολύκαστρο 

5. Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας.  
6. Δ.Ο.Υ. Κιλκίς. 
7. Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κιλκίς. 
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