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Θ Ε Μ Α  :   Χορήγηση αδείας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (λιανικής-χωρίς 

αποθηκευτικούς χώρους) στον ΛΕΝΤΙΟΝ ΜΑΡΚΟΥ με έδρα στην οδό 28ης 
Οκτωβρίου 344 (α΄ όροφος) στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ν. Περάμου του 
Δήμου Μεγάρων Νομού Αττικής. 
 
ΑΦΜ 143979825,                                                                   Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 
                                                       Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 
‘Εχοντας   υπόψη : 
 
1. Τις διατάξεις  του  Ν. 3852 / 2010 «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (ΦΕΚ  87 Α΄/ 7 – 6 – 2010). 
 
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, που καταρτίσθηκε με το 

Π.Δ.145/10 (ΦΕΚ 238/Α’27-12-10) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 44403 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-11), την υπ’ αρ. 109290/39629 (ΦΕΚ 4251/Β΄/29-
12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και 
τροποποιήθηκε – επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αρ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/Β’/11-5-18) 
Απόφαση. 

 
3. Την υπ΄ αριθμ. 722070/2019 (ΦΕΚ 4258Β’ / 20 – 11 – 2019) απόφαση του  Περιφερειάρχη 

Αττικής με θέμα «Ανάθεση - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες,  
Περιφερειακούς  συμβούλους  και  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα  της  Περιφέρειας  
Αττικής». 

 
4. Την υπ΄ αριθμ. 203235/19-10-2018 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα 

       «Τοποθέτηση Προϊσταμένης στη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής 
        Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής». 

 
5. Το Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», 

όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον  Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95Α) «Έλεγχος της διακίνησης και 
αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης» και 
το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014). 

 
6. Την Υ.Α. Δ19/Φ11/ οικ. 13098 / 1156 /(ΦΕΚ 1039/Β/2010), «Κατηγορίες  παραβάσεων   του 

Ν. 3054/02 (ΦΕΚ  230Α΄) , όρια  προστίμου  ανά  κατηγορία  και  άλλα  σχετικά  ζητήματα – 
σφράγιση  εγκαταστάσεων. 
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7. Την Υ.Α. με αρ. Δ2/16570 (ΦΕΚ 1306/Β/ 16-9-2005) «Κανονισμός αδειών» όπως 

τροποποιήθηκε με την Υ.Α. με αρ. Δ2/Α/19843/29–9–2011 (ΦΕΚ 2191 / Β΄/ 30 – 9 – 
2011),την Υ.Α. με αρ. Δ2/Α/21366/21-11-2013 (ΦΕΚ 3070Β/2013) και την Υ.Α. με αρ. 
ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269/22-8-2016 (ΦΕΚ 2684Β/29-8-2016).  

 
8. Την Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/ΦΕΚ3151Β΄/30-07-2020 «Καθορισμός ανταποδοτικού 

τέλους 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». 

 
9. Την από 2986/27-07-2021, αίτηση του κου  ΛΕΝΤΙΟΝ ΜΑΡΚΟΥ με την οποία υπέβαλλε 

στην Υπηρεσία μας δικαιολογητικά και αιτήθηκε την χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου 
θέρμανσης (λιανικής-χωρίς αποθηκευτικούς χώρους) με έδρα την οδό 28ης Οκτωβρίου 344 
(α΄ όροφος) στο Δ.Δ. Νέας Περάμου, του Δήμου Μεγάρων η  οποία  αναρτήθηκε  στην  
ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  Αττικής  σύμφωνα  με  τις διατάξεις  του  Άρθρου  5  του  
Κανονισμού  Αδειών. 

 
10.Την από 3203/2-08-2021 συμπληρωματική αίτηση του κου  ΛΕΝΤΙΟΝ ΜΑΡΚΟΥ, 
 
11.Την Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του κ. ΛΕΝΤΙΟΝ ΜΑΡΚΟΥ με την οποία βεβαιώνει 

ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση του είναι αληθή.  
 
12.Την Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του κ. ΛΕΝΤΙΟΝ ΜΑΡΚΟΥ με την οποία δηλώνει 

ότι είναι κάτοχος πρατηρίου υγρών καυσίμων με άδεια λειτουργίας ΑΔΑ:67Ψ37Λ-ΖΜΘ το 
οποίο δεν διαθέτει δεξαμενή πετρελαίου θέρμανσης  και μίσθωσε ανεξάρτητο χώρο από το 
πρατήριο για να ασκήσει την δραστηριότητα του πωλητή πετρελαίου θέρμανσης εκτός του 
χώρου του πρατηρίου.  

 
13.12.Το γεγονός ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Ν. 3054/2002 και 

υπέβαλλε στην Υπηρεσία μας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Υ.Α. με αρ. 
Δ2/16570 (ΦΕΚ 1306/Β/ 16-9-2005)  όπως αυτή ισχύει. 

 
13.Την από     06 – 09 – 2021  εισήγηση της Υπηρεσίας  μας. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
1. Χορηγούμε άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης λιανικής όπως αυτή προσδιορίζεται 
στο άρθρο 7 του Ν.3054/2002 και τον υπ’ αρ. Δ2/16570/7-9-2005 (ΦΕΚ 1306Β/16-9-2005) 
Κανονισμό αδειών όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στο φυσικό πρόσωπο με τα 
πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία: 
 
 (α) Κάτοχος αδείας: ΛΕΝΤΙΟΝ ΜΑΡΚΟΥ 
 
(β) Διεύθυνση άσκησης της δραστηριότητας (έδρα): 28ης Οκτωβρίου 344 (α΄ όροφος) στο 
Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Περάμου του Δήμου Μεγάρων 
 
(γ) Αποθηκευτικοί χώροι: Δεν διαθέτει. 
 
(δ) Μεταφορικά μέσα:  Ένα  (1)  Ι.Χ. με αρ. κυκλοφ.  ΖΗΒ2742.  
 
(ε) Χρονική διάρκεια ισχύος: Τέσσερα (4) έτη. 
 
 
2. Η παρούσα άδεια ισχύει για όλη την επικράτεια και χορηγείται με τους ακόλουθους όρους 
και προϋποθέσεις: 
 
2 (Α) ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ. 
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1. Υποχρέωση  σεβασμού  κανονιστικού  πλαισίου. 
Καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της άδειας, ο κάτοχός  της  οφείλει : 
i. Να τηρεί τις διατάξεις του N.3054/2002 όπως τροποποιήθηκε και  συμπληρώθηκε με τον 
Ν.3335/2005 (ΦΕΚ 95 Α΄) και των κανονιστικών πράξεων  που  εκδίδονται  κατ΄ εξουσιοδότηση 
του νόμου αυτού. 
ii. Να τηρεί τους όρους της αδείας που της χορηγείται και κάθε περαιτέρω κανόνα δικαίου που 
διέπει την δραστηριότητά του και ιδίως τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος 
και να διαθέτει διαρκώς τις άδειες που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητάς της.  
iii. Να ασκεί την δραστηριότητα της κατά τρόπο σύμφωνο με τις εκάστοτε  ισχύουσες διατάξεις 
περί ανταγωνισμού. 
iv. Να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδονται 
σύμφωνα με  την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν.3054/2002. 
v. Να τηρεί κάθε υποχρέωση που του επιβάλλεται με την θέση σε εφαρμογή του Σχεδίου 
Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης καθώς και με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σχετικά με την εφαρμογή μέτρων έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την διάταξη της 
παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.3054/2002. 

 
2. Υποχρέωση  καταβολής  τελών. 
Ο κάτοχος της αδείας, οφείλει να καταβάλει εμπροθέσμως και σύμφωνα με  το νόμο τα τέλη 
που της αναλογούν σύμφωνα με το Νόμο. 
Η κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει το ετήσιο ανταποδοτικό  τέλος 40 €, 
για την χρήση της αδείας του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Κ.Α.Ε. 1110902001) και στη συνέχεια να 
υποβάλει στην Υπηρεσία μας φωτοαντίγραφο του σχετικού Διπλοτύπου  Είσπραξης της  
Δ.Ο.Υ. Η μη καταβολή έως 31 Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους ισχύος της παρούσας 
άδειας, του ανταποδοτικού τέλους των 40 €, αποτελεί λόγο επιβολής των προβλεπόμενων 
κυρώσεων. 
 
3. Τήρηση λογαριασμών και Βιβλίου Διακίνησης Πετρελαίου. 
Ο κάτοχος της αδείας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται  κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 11 του Ν.3054/2002, σχετικά με την τήρηση λογαριασμών και Βιβλίου Διακίνησης 
Πετρελαίου. 
 
4. Υποχρέωση  παροχής  και  γνωστοποίησης  στοιχείων. 
Ο κάτοχος της αδείας οφείλει : 
i. Nα παρέχει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην κατά περίπτωση 
Αδειοδοτούσα Αρχή τα έγγραφα και τα στοιχεία που της ζητούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
τους. 
ii. Nα παρέχει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στοιχεία σχετικά με την άσκηση της 
δραστηριότητάς της σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 11  του Ν. 
3054/2002. 
iii. Να παρέχει αμέσως τα οικονομικά, λογιστικά, τεχνικά, εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία 
και πληροφορίες που ζητούνται από την ΡΑΕ, σύμφωνα με την διάταξη  του δευτέρου εδαφίου 
της παραγράφου  4, του  άρθρου 11 του Ν. 3054 / 2002. 
iv. Να γνωστοποιεί άμεσα στην Αδειοδοτούσα Αρχή οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται  στα 
στοιχεία βάσει των οποίων του χορηγήθηκε η άδεια.  
 
5. Διεξαγωγή ελέγχων. 
Ανά πάσα στιγμή ο κάτοχος της αδείας οφείλει να επιτρέπει στα αρμόδια όργανα να διεξάγουν 
ελέγχους και ιδίως επιτόπιους ελέγχους των εγκαταστάσεων και ελέγχους των βιβλίων, 
στοιχείων και λογαριασμών του κατόχου Αδείας,  συμπεριλαμβανομένου  του  Βιβλίου  
Διακίνησης  Πετρελαίου. 
 
2 (Β)   ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. 
Καθ΄ όλο  το  χρόνο  άσκησης  της  δραστηριότητας  για  την  οποία χορηγείται  η άδεια, ο 
κάτοχος  της  άδειας : 
(α) Δύναται να προμηθεύεται τα πετρέλαιο θέρμανσης και φωτιστικό πετρέλαιο είτε από άλλους 
κατόχους αδείας πετρελαίου θέρμανσης (χονδρικής), είτε από εταιρείες εμπορίας 
πετρελαιοειδών που κατέχουν την άδεια εμπορίας κατηγορίας Α του Ν. 3054/2002, είτε από 
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διυλιστήρια, ύστερα από σύναψη έγγραφης σύμβασης προμήθειας, θεωρημένη από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 
(β) Δύναται να πωλεί πετρέλαιο θέρμανσης λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές. 
(γ) Υποχρεούται να κατέχει τουλάχιστον ένα Ι.Χ.– Β.Φ. όχημα ή να έχει  μισθώσει ένα Δ.Χ. – 
Β.Φ. για την εξυπηρέτηση των αναγκών τροφοδοσίας για την πώληση πετρελαίου θέρμανσης,  
το οποίο πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ADR και το οποίο υποχρεούται να αντικαθιστά σε 
περίπτωση απώλειας, καταστροφής, παλαιότητας άνω των είκοσι ετών ή λήξεως της 
μισθωτικής σύμβασης. 
(δ) Δύναται να διακινεί και φωτιστικό πετρέλαιο χύμα ή σε συσκευασία. Ειδικά  το 
συσκευασμένο σε δοχεία φωτιστικό πετρέλαιο θα διατίθεται είτε σε τελικούς καταναλωτές ή σε 
άλλα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης.  
(ε) Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για οποιοδήποτε 
λόγο ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να συνάπτει άμεσα νέα σύμβαση η οποία θεωρείται 
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να ενημερώνει την Υπηρεσία μας. 
3. Η άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την 
υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια που προκύπτει από διατάξεις άλλων νόμων και 
αποφάσεων.  
4. Ο κάτοχος της δραστηριότητας είναι κάτοχος αδείας πρατηρίου υγρών καυσίμων και 
υποχρεούται να ασκεί την δραστηριότητα του πωλητή πετρελαίου θέρμανσης εκτός του χώρου 
των δεξαμενών του πρατηρίου και κατά τρόπο ώστε να μην υπάρχει καμία σχέση με την 
λειτουργία του πρατηρίου. 
 
5. Ο κος ΛΕΝΤΙΟΝ ΜΑΡΚΟΥ οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας σε χρονικό διάστημα 
είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της παρούσας απόφασης την άδεια κυκλοφορίας του ΙΧ –
ΒΦ οχήματος του οποίου είναι κάτοχος. 
 
6. Η παρούσα άδεια ανανεώνεται σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Κανονισμού  Αδειών όπως 
αυτό ισχύει. H αίτηση για την ανανέωση υποβάλλεται τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν από την 
λήξη της παρούσας άδειας. 
 
7. Σε περίπτωση παράβασης των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας άδειας 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 17 του Ν.3054/2002, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3335/2005 και την Υ.Α.  Δ19/Φ11/οικ. 13098/1156/ 
(ΦΕΚ 1039/Β/2010).   
 
8. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή  που κατατίθεται στην Υπηρεσία 
μας, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 227   του Ν. 3852 / 2010 
(ΦΕΚ  87Α΄/ 7 – 6 – 2010), σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
κοινοποίηση αυτής. 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
1.  Ελληνική Στατιστική Αρχή  
Γενική Δ/νση Στατιστικών Ερευνών, Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα 
     Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας 
     Πειραιώς 46 &Επονιτών,      Τ.Θ. 80847, ΤΚ 18510 Πειραιάς 
 
2.  ΔΟΥ Ελευσίνας.  
 
3.  ΛΕΝΤΙΟΝ ΜΑΡΚΟΥ 
     28ης Οκτωβρίου 344 (α΄ όροφος) Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Περάμου Δήμου Μεγάρων 
 
4. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενική Γραμματεία Ενέργειας, 
Δ/νση Υδρογονανθράκων, Τμήμα Εμπορίας Πετρελαιοειδών  Μεσογείων 119, 115 26  Αθήνα. 

    Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

     

    Ε. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ   
E-παράβολο (κωδικός παραβόλου 39429893495109240051) αξίας 200 Ευρώ  
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή 
Χρονικό Αρχείο 
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