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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Πάτρα, 21/02/2022
Α. Π.: Π∆Ε/∆ΑΑ/48834/759

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

:
:
:
:
:

Πανεπιστημίου 254 - Κτ.Β
26443
Γ. Σωτηρόπουλος
2613613472
g.sotiropoulos@achaia.pde.gov.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανανέωση της Α.Π.:ΔΑ Φ13/31576/866/ΥΓΡ21/27-02-2018 (ΑΔΑ: 65ΠΓ7Λ6-1ΚΓ) άδειας
διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τα παρακάτω στοιχεία:

Είδος δραστηριότητας /ΚΑΔ :

Eμπορία εμφιαλωμένου υγραερίου / 47.78.85.17

Φορέας :

Μαντζουράκη Γεωργία του Μιχαήλ

Θέση : Δήμος / Τοποθεσία/Τ.Κ.

Πατρέων/ Αυλίδος και Ανδρέα Παπανδρέου 75/ 26332

ΑΦΜ / Δ.Ο.Υ :

163458654 / Γ’ ΠΑΤΡΩΝ

Αριθμός Κυκλοφορίας
Οχημάτων

ΒΟΜ-3336, ΑΧΝ-7870, ΝΕΕ-2064, ΑΧΡ-1465 & ΡΟΒ-2520

Αποθηκευτικός χώρος

Άνευ αποθηκευτικών χώρων

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’/2018) «Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ... – Πρόγραμμα Κλεισθένης».
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 248595/2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας

&

Ιονίου

«Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/τ΄Β/30-12-2016) όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20-01-2022) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με την οποία έγινε ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
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4. Την αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 (ΦΕΚ 141/Β’/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας, με την οποία έγινε μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
5. Την αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/27700/1036/02-02-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος
«Μετακίνηση Προϊσταμένου Διεύθυνσης».
6. Την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας με αρ. οικ.72800/2525/16-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΛΧΑ7Λ662Ε) «Εξουσιοδότηση της υπογραφής στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Αχαΐας
της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας»

όπως

τροποποιήθηκε

–

συμπληρώθηκε

με

την

αρ.οικ.347536/10303/09-11-2018 (ΦΕΚ 5354 Β’/29-11-2018) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
περί «Εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.».
7. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/2011) «Απλοποίηση τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών
δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως αυτός συμπληρώθηκε
και ισχύει.
8. Το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Ά/2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την Υ.Α. Α2/Φ5/9477/2003 (ΦΕΚ 709/Β΄/2003), «Καθορισμός κυρώσεων για παραβάσεις των
διατάξεων του Ν. 3054/02», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α.
Δ2/Φ5/1794/2005 (ΦΕΚ 218/Β΄/2005).
10. Την Υ.Α. Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ 1306/Β΄/2005) «Κανονισμός αδειών», όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει.
11. Την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/Β΄/1993) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης,
σχεδίασης,

κατασκευής,

ασφαλούς

λειτουργίας

και

πυροπροστασίας

εγκαταστάσεων

αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης, και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη
χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες».
12. Την

Κ.Υ.Α.

Αριθμ.

ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30-07-2020

(ΦΕΚ

3151/Β΄/2020)

«Καθορισμός

ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν.
3054/2002 και ετήσιων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση αυτών, και καθορισμός προστίμων για
μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών».
13. Την

Α.Π.:

ΔΑ

Φ13/31576/866/ΥΓΡ21/27-02-2018

(ΑΔΑ:

65ΠΓ7Λ6-1ΚΓ)

άδεια

διανομής

εμφιαλωμένου υγραερίου της Μαντζουράκη Γεωργίας του Μιχαήλ με ισχύ έως 27-02-2022.
14. Την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΑΑ/63580/1211/30-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΝΟ7Λ6-2Α3) άδεια διανομής εμφιαλωμένου
υγραερίου, με την οποία τροποποιήθηκε η Α.Π.: ΔΑ Φ13/31576/866/ΥΓΡ21/27-02-2018 (ΑΔΑ:
65ΠΓ7Λ6-1ΚΓ) άδεια, με ισχύ έως 27-02-2022.
15. Την αίτηση της Μαντζουράκη Γεωργίας του Μιχαήλ, με αρ. πρωτ. ΠΔΕ / ΔΑΑ / 48834/ 759/17-022022 για την ανανέωση της άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, χωρίς αποθηκευτικούς
χώρους, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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1. Ανανεώνουμε την Α.Π.:ΔΑ Φ13/31576/866/ΥΓΡ21/27-02-2018 (ΑΔΑ: 65ΠΓ7Λ6-1ΚΓ) άδεια
διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, χρονικής ισχύος έως τις 27-02-2026, με τα κάτωθι γενικά
στοιχεία:

Είδος δραστηριότητας /ΚΑΔ :

Eμπορία εμφιαλωμένου υγραερίου / 47.78.85.17

Φορέας :

Μαντζουράκη Γεωργία του Μιχαήλ

Θέση : Δήμος / Τοποθεσία/Τ.Κ.

Πατρέων/ Αυλίδος και Ανδρέα Παπανδρέου 75/ 26332

ΑΦΜ / Δ.Ο.Υ :

163458654 / Γ’ ΠΑΤΡΩΝ

Αριθμός Κυκλοφορίας
Οχημάτων

ΒΟΜ-3336, ΑΧΝ-7870, ΝΕΕ-2064, ΑΧΡ-1465 & ΡΟΒ-2520

Αποθηκευτικός χώρος

Άνευ αποθηκευτικών χώρων

2. Καθ΄ όλο τον χρόνο άσκησης της παραπάνω δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η άδεια
και η οποία ισχύει για όλη την επικράτεια, ο κάτοχός της οφείλει :
α) Να διαθέτει αποκλειστικά εμφιαλωμένο υγραέριο σε φιάλες εταιρειών κατόχων άδειας
εμπορίας κατηγορίας Γ΄ σε:
i. Τελικούς Καταναλωτές και
ii. 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 (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Δ.Ε.) όλα τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά για οποιεσδήποτε μεταβολές γίνονται στα πάγια περιουσιακά
στοιχεία της επιχείρησης (όπως αγορά, πώληση), καθώς και οποιαδήποτε μίσθωση ή υπεκμίσθωση
των αποθηκευτικών χώρων προς τρίτους με διεύθυνση, τηλέφωνο και ΑΦΜ.
γ) Να προμηθεύεται εμφιαλωμένο υγραέριο αποκλειστικά και μόνο από τις εταιρείες εμπορίας
πετρελαιοειδών οι οποίες διαθέτουν ειδική άδεια εμπορίας κατηγορίας Γ΄ του Ν.3054/02
(ΦΕΚ230Α/’02) καταθέτοντας 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.
δ) Να μην διαθέτει εμφιαλωμένο υγραέριο σε άλλους κατόχους άδειας του Ν. 3054/2002
(ΦΕΚ230Α/’02).
ε) Να αναγράφει τον αριθμό άδειάς του στα σχετικά παραστατικά πώλησης (τιμολόγια αποδείξεις) και σε περίπτωση παράδοσης εμφιαλωμένου υγραερίου σε κατάστημα λιανικής
πώλησης που δικαιούται τη διάθεσή του σε τελικό καταναλωτή, τον αριθμό άδειας λειτουργίας του.
στ) Να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία Ανάπτυξης κάθε μεταβολή σχετικά με την διαθεσιμότητα
ιδιόκτητων ή/ και μισθωμένων μεταφορικών μέσων για την άσκηση της δραστηριότητας διανομής
εμφιαλωμένου υγραερίου.
ζ) Τα παραπάνω μεταφορικά μέσα να είναι εφοδιασμένα με όλα τα πιστοποιητικά και να πληροί
όλες τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας (π.χ. ΚΤΕΟ κλπ)
3. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος να παρέχει οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί από την
αρμόδια Υπηρεσία και να δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του
Υπουργείου Ανάπτυξης ή των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. 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.
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5. Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος των 40 € να καταβάλλεται στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. (ΚΑΕ
1110902001, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30-07-2020 (ΦΕΚ 3151/Β΄/2020)
κατ’έτος ισχύος της παρούσας άδειας και το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους και
αντίγραφο του διπλότυπου καταβολής να υποβάλλεται στην υπηρεσία. Σε περίπτωση μη
καταβολής, εκπρόθεσμης καταβολής ή τμήματος του ανωτέρω τέλους προβλέπεται η επιβολή
προστίμου Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30-07-2020 (ΦΕΚ 3151/Β΄/2020).
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 ή σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής
σε σχέση με τα στοιχεία βάσει των οποίων εκδόθηκε (π.χ προσθήκη νέου οχήματος διανομής) και
ανανεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 13 της Δ2/16570/7-9-2005 Απόφασης Κανονισμού
Αδειών (ΦΕΚ 1306Β/’05), όπως ισχύει.
8. Η άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου ανακαλείται με απόφαση της Υπηρεσίας μας όταν
δεν τηρούνται οι προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις.
9. Η ανανέωση της παρούσας άδειας γίνεται απ’ την αδειοδοτούσα αρχή κατόπιν υποβολής
αίτησης απ’ τον κάτοχο, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την λήξη
ισχύος της, συνοδευόμενη απ’ τα προβλεπόμενα απ’ τον νόμο δικαιολογητικά.
Κατά της παραπάνω Απόφασής μας, επιτρέπεται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον να
ασκήσει

προσφυγή

ενώπιον

του

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &

Γενικού

Γραμματέα

της

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

Ιονίου, που υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας μέσα σε

αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση (αν η απόφαση δημοσιεύεται)
ή από την κοινοποίηση ή από τη γνώση, σύμφωνα με τα άρθρα 227 και 238 του Ν.3852/2010.

Με την παρούσα απόφαση, η Α.Π.:ΔΑ Φ13/31576/866/ΥΓΡ21/27-02-2018 (ΑΔΑ: 65ΠΓ7Λ6-1ΚΓ) άδεια
διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, παύει να ισχύει.
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Αλεξόπουλος Αναστάσιος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο:
Διπλότυπο είσπραξης τύπου - Α: Σειρά Θ 5333198

Α/Α 858/16-02-2022…200€

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
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1.

2.

3.

4.

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Δ/νση Εποπτείας Διαχείρισης Πετρελαιοειδών
Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα
Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε.
Τμήμα Στατιστ. Μεταποίησης, Έρευνας & Τεχνολογίας
Πειραιώς αρ. 46 & Επονιτών
185 10, Πειραιάς
Γ’ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών
Φιλίππου Ολυμπιάδος & Νικοπόλεως, Πάτρα, Τ.Κ.
26110
email: atcpatron@astynomia.gr
Μαντζουράκη Γεωργία
Αυλίδος και Ανδρέα Παπανδρέου 75, Πάτρα
email: zetamantz@gmail.com

8.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Αρχείο Διεύθυνσης Φ13-ΥΓΡ21
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