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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Μεσολόγγι, 08/ 05/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΕΛΛΆ∆ΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ∆ΑΝ.104712/2120.
ΑΡ. ΦΑΚ.: Φ.ΥΓΡ..4.

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

΄
∆/ΝΣΗ: Κύπρου 1 (∆ιοικητήριο)
ΠΛΗΡ : Η.Νάκος
ΤΗΛ :26313-61635
ΦΑΞ :26313-61663
Email : …………………………………..

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου στην επιχείρηση Βασιλόπουλος
Χρήστος του ∆ηµητρίου
που βρίσκεται στη Μαµουλάδα ∆ήµου Ναυπακτίας του
Νοµού Αιτωλοακαρνανίας
Α.Φ.Μ :028500888…………………… , ∆.Ο.Υ.: Μεσολογγίου/Ναυπάκτου………………….

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν. 3852/2010

(ΦΕΚ 87 Α΄) << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης >>.
2. Το Π.∆. 132/2010 (ΦΕΚ 225Β΄ ) <<Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτ. Ελλάδας >>
3. Την αριθµ. 191209/3232/26-10-2011 (ΦΕΚ2513/Β/07-11-2011) Απόφαση του Περιφερειάρχη
∆υτικής

Ελλάδας

«Ανάθεση

άσκησης

τοµέων

αρµοδιοτήτων

στους

εκλεγµένους

Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη ∆υτικής
Ελλάδας»
4. Το Ν.3054/02(ΦΕΚ230/Α/2.10.02) «Οργάνωση αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε µε τον Ν.3335/05(ΦΕΚ95/Α/20.4.05) «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης
πετρελαιοειδών προϊόντων-Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης»
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5. Την ∆2/16570/05 (ΦΕΚ1306/Β/16.9.05) «Κανονισµός αδειών» όπως τροποποιήθηκε µε
την ∆2/Α/Φ.8/11287/29.5.06 ΥΑ (ΦΕΚ771/Β/06) και την αριθ.∆2/Α/Φ.8/25750/07 τροποποίηση
της και ισχύει.
6. Την ∆2/Α/Φ.5/οικ.2490/05 ΚΥΑ (ΦΕΚ 218/Β/18.2.05) «Καθορισµός ανταποδοτικού τέλους για
την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν.3054/02 και ετήσιων
ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών»
7. Την αριθ.14858/93 ΥΑ (ΦΕΚ 447/Β/1.7.93) «Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών…..
επαγγελµατικές δραστηριότητες»
8. Την µε αριθ.πρωτ. 104712/2120/2013 αίτηση του Βασιλόπουλου Χρήστου του ∆ηµητρίου µε την
οποία κατατέθηκαν δικαιολογητικά στην υπηρεσία µας για την έκδοση εκ νέου άδειας διανοµής
εµφιαλωµένου υγραερίου .
9. Το γεγονός ότι πληρούνται όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α)
και υπέβαλε στην υπηρεσία όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ΥΑ ∆/16570 (ΦΕΚ
1306/Β/16-9-2005) για τη χορήγηση άδειας διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Χορηγούµε άδεια διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου στην επιχείρηση µε την επωνυµία
Βασιλόπουλος

Χρήστος

του

∆ηµητρίου

µε

έδρα

την

Μαµουλάδα

Ναυπακτίας

Αιτωλοακαρνανίας διάρκειας µέχρι 08/05/2017.
2. Καθ’όλο το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η άδεια αυτή, η οποία
ισχύει για όλη την επικράτεια, ο κάτοχος της άδειας οφείλει:
Α. Να διαθέτει αποκλειστικά υγραέριο εµφιαλωµένο σε φιάλες εταιρειών κατόχων άδειας
εµπορίας 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.3054/2002(ΦΕΚ 230
Α) καταθέτοντας αντίγραφο της άδειας 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 άδειας του στα σχετικά παραστατικά πώλησης (τιµολόγιααποδείξεις) που θα εκδίδει και σε περίπτωση παράδοσης εµφιαλωµένου υγραερίου σε κατάστηµα
λιανικής πώλησης που δικαιούται τη διάθεση του σε τελικό καταναλωτή, τον αριθµό άδειας
λειτουργίας του.
∆. Να µη διαθέτει εµφιαλωµένο υγραέριο σε άλλους κάτοχους άδειας του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ
230 Α)
Ε. Να πληρεί τις προϋποθέσεις της ΥΑ ∆3/14858/1993(ΦΕΚ477Β) και του Ν.3982/2011
εφ’όσον διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους.
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ΣΤ. Να γνωστοποιεί προσκοµίζοντας στη ∆/νση Ανάπτυξης, όλα τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά, οποιεσδήποτε µεταβολές έχουν γίνει σε σχέση µε τα στοιχεία της επιχείρησης µε
βάση τα οποία χορηγείται η παρούσα άδεια (όπως: αγορά, πώληση, µεταβολή των µεταφορικών
µέσων διανοµής κλπ)καθώς και οποιαδήποτε µίσθωση ή υπεκµίσθωση των αποθηκευτικών χώρων
προς τρίτους µε διεύθυνση τηλέφωνο και ΑΦΜ.
3. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωµένος να παρέχει οποιαδήποτε στοιχείο ζητηθεί στην
αρµόδια υπηρεσία και να δέχεται οποιαδήποτε έλεγχο από εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του
Υπουργείου Ανάπτυξης ή των αρµόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
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 ∆εκεµβρίου έκαστου ηµερολογιακού έτους ισχύος της παρούσας άδειας ,
του ανταποδοτικού τέλους που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, αποτελεί λόγο
επιβολής των προβλεπόµενων κυρώσεων.
6. Η παρούσα παύει να ισχύει αυτοδίκαια σε περίπτωση που αλλάξουν τα στοιχεία και οι
προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται τροποποίηση της
παρούσας µε νέα απόφαση της υπηρεσία µας.
7. Η άδεια διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου ανακαλείται µε απόφαση της υπηρεσίας µας όταν
δεν τηρούνται οι προαναγραφόµενοι όροι και προϋποθέσεις.
8. Περίληψη της παρούσας δηµοσιεύεται µε ευθύνη της αδειοδοτούσας αρχής, µε δαπάνη που
βαρύνει το φορέα δραστηριότητας σε µία ηµερήσια εφηµερίδα ευρείας κυκλοφορίας που
εκδίδεται στην πρωτεύουσα του νοµού, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της ∆2/16570/16-905(ΦΕΚ 1306/Β).
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον
ενώπιον του ΓΓ της οικείας αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών
σύµφωνα µε το άρθρο 227 του Ν.3852/10, από την κοινοποίηση ή την δηµοσίευση της σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ2 εδάφιο α και του άρθρου 10 της ∆2/16570(ΦΕΚ 1306/Β/16-9-05).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Κατεβλήθησαν τα νόµιµα παράβολα
∆.Ο.Υ. Μεσολογγίου
Νο
Η2495400 40,00€
∆.Ο.Υ. Μεσολογγίου
Νο
Η2495401 200,00€
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1.Υπουργείο Περ/ντος, Ενέργειας &
Κλιµατικής Αλλαγής
∆/νση Εποπτείας & ∆ιαχ.Πετρελαιοειδών
Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα
2.Βασιλόπουλος Χρήστος του ∆ηµητρίου
Μαµουλάδα Ναυπάκτου Τ.Κ.: 30300
3. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π∆Ε

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1.Χ.Α.
2.Φ.ΥΓΡ.4

