
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στον φορέα με τα κάτωθι στοιχεία:  

Επωνυμία Φορέα: “ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ” 
Έδρα Φορέα: Κορυτσάς 14, 183 45 Δήμος Μοσχάτου- Ταύρου, Δ.Ε.Μοσχάτου 
Έδρα άσκησης δραστηριότητας: 4η και 13η οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων 
Α.Φ.Μ.: 043128216  Δ.Ο.Υ.: Μοσχάτου  

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του N.3852/10(ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 44403/2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2494 Β) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής» και την αρ. 37419/13479/8-5-2018 (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Την αριθμ. 498816/2-9-2019 (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3-9-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής και την αριθμ. 1002357/28-12-2020 (ΦΕΚ 1077/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020) 
παράταση αυτής. 

5. Την αριθμ. 498816/2-9-2019 (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3-9-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής και την αριθμ. 625207/23-7-2021 (ΦΕΚ 3353/Β/26-7-2021) παράταση αυτής. 

6. Την αριθμ. 457959/1-7-2020 (ΦΕΚ 2763/Β/7-7-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης- 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 625207/23-7-2021 (ΦΕΚ 3353/Β/26-
7-2021) απόφαση.  

7. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 56407/22-2-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής «Μετακίνηση Προϊσταμένου Δ/νσης». 

8. Την αριθμ. οικ. 85564/9-5-2016 (ΦΕΚ 1372/Β/2016) «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών “Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη”». 

9. Τον Ν.3054/02 (ΦΕΚ 230 Α) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τον Ν. 3190/03 (παρ. 1, άρθρο 21, ΦΕΚ 249 Α), τον Ν.3335/05 (Κεφ. Β, ΦΕΚ 95 Α), τον Ν.3419/05 
(άρθρο 27, ΦΕΚ 297 Α), τον Ν.3423/05 (ΦΕΚ 304 Α), τον Ν.3522/06 (άρθρο 36, ΦΕΚ 276 Α), τον Ν.3587/07 (παρ.2, 
άρθρο 19, ΦΕΚ 152 Α), τον Ν.3653/08 (άρθρο 55, ΦΕΚ 49 Α), τον Ν.3734/09 (παρ. 5, άρθρο 34, ΦΕΚ 8 Α), το 
Ν.4172/13 (άρθρο 104, ΦΕΚ 167 Α), τον Ν. 4441/16 (ΦΕΚ 227 Α), τον Ν. 4447/16 (άρθρο 23, ΦΕΚ 241 Α) και το 
Ν.4602/19 (ΦΕΚ 45 Α). 

10. Την αριθμ. Δ.19/Φ11/οικ.13098/1156/2010 Υ.Α. «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α), όρια 
προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα – Σφράγιση εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 1039 Β). 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Π.Ε.ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Tαχ. Δ/νση : Κτίριο 220Α 
     Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις  
     Φαληρικός Όρμος 
Ταχ. Κώδικας : 176 02 – Καλλιθέα 
Πληροφορίες : Λ.Δρογούτη 
Τηλέφωνο : 213 2100 115 
Email  : anaptyksint1@patt.gov.gr 

 

  Καλλιθέα, 06 - 12 -2021 

 

Αριθ. Πρωτ.: 4966/21 
           Σχετ: 4729/21 
 
Αριθμ. Μητρώου: 76 
Αριθ. Φακέλου:Φ30. 118 

 

 



11. Την Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/2020 «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 (ΦΕΚ 3151 Β).  

12. Την αριθμ. Δ2/16570/7-9-05 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β/05) όπως έχει 
τροποποιηθεί από τις υπ’ αριθμ. Δ2/Α/Φ.8/11287/06 (ΦΕΚ 771/Β/06), υπ’ αριθμ. Δ2/Α/Φ.8/25870/28-12-07 (ΦΕΚ 
2512/Β/07) αριθ. Δ2/Α/19843/30.09.11 (ΦΕΚ 2191 Β), αριθ.Δ2/Α/22287/12-11-2012 (ΦΕΚ 2998/Β/12), αριθ. 
ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269/29-08-2016 (ΦΕΚ 2684 Β) και αριθμ. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/175577/09-05-2017 (ΦΕΚ 1591 Β) 
Υπ. Αποφάσεις. 

13. Την αριθμ. Δ2/Α/Φ.8/16282/08 (ΦΕΚ 1220/Β/08) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης – Μεταφορών και Επικοινωνιών 
«Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης», όπως τροποποιήθηκε με τις Δ2/Α/Φ.8/18985/2-9-09 (ΦΕΚ 1820/Β/09) και 
Δ2/Α/Φ.8/16472/12-08-10 (ΦΕΚ 1443/Β/6-9-10) αποφάσεις. 

14. Το Ν.3986/2011 (άρθρο 36, ΦΕΚ 152Α) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012-2015», την αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5042638 ΕΞ2011 (ΦΕΚ 2283/Β/2011) Υ.Α. και το Α.Π. 
Δ2/Α/24910/04.11.2011 έγγραφο της Δ/νσης Εποπτείας της Διαχείρισης Πετρ/δών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

15. To N.4152/2013 (107A) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

16. Τον Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του 
ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

17. Την αρ.πρωτ.14755/21-12-2017 χορήγηση άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης χωρίς Αποθηκευτικούς Χώρους του 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ επί της οδού Κορυτσάς 14 στο Μοσχάτο, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την αρ. πρωτ. 4158/18-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΕ597Λ7-4ΡΥ) απόφασή μας.  

18. Την αρ.1135667 (ver 1)/19.11.2019 γνωστοποίηση λειτουργίας για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου 
θέρμανσης, επί της οδού 4η και 13η ΒΙΟΠΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, στο Δήμο Φυλής.  

19. Το γεγονός ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Ν.3054/02 (ΦΕΚ 230 Α), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, για τη χορήγηση στην ενδιαφερόμενη O.Ε. άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης έπειτα από την υποβολή και 
αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναγκαίων δικαιολογητικών του «Κανονισμού Αδειών» (Υ.Α. αριθμ.Δ2/16570/05, 
ΦΕΚ1306 Β). 

20. Την από 06 - 12- 2021 Εισήγηση της Υπηρεσίας μας.  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

1. Χορηγούμε Άδεια Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης, διάρκειας ισχύος τεσσάρων (4) ετών, με τα παρακάτω τυπικά 
στοιχεία: 

Επωνυμία: ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας (έδρα) : 4 και 13η οδό ΒΙΠΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

Α.Φ.Μ: 800520007 Δ.Ο.Υ.: Μοσχάτου 

Αποθηκευτικοί χώροι (δεξαμενές): Αριθμός #01#  Συνολικός όγκος: #100,00m3#  

Έδρα Αποθηκευτικών Χώρων: Μίλωνος 15 Π.Φάληρο [Η αρ. 1135667 (ver 1)/19-11-2019 Γνωστοποίηση 
Λειτουργίας  

Πρατήριο υγρών καυσίμων: ΟΧΙ 

Μέσα μεταφοράς: Για τη διακίνηση των προϊόντων της δραστηριότητας χρησιμοποιούντα επτά (7) βυτιοφόρα οχήματα 
με αριθμούς κυκλοφορίας: ΙΡΟ 6481, ΧΕΖ 4257, ΝΧΥ 5462, ΝΧΥ 5458, ΖΗΖ 3130, ΖΚΤ 1280 & και ΙΖΧ 8706 για 
τα οποία πρέπει να τηρούνται οι όροι της άδειας κυκλοφορίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.  
2. Η παρούσα άδεια χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

i. Υποχρέωση σεβασμού κανονιστικού πλαισίου 

Σε όλο το χρόνο ισχύος της άδειας, ο κάτοχος της άδειας οφείλει: 

(α) Να τηρεί τις διατάξεις του Ν.3054/02 (ΦΕΚ 230 Α), όπως ισχύει και τις διατάξεις των κανονιστικών πράξεων που 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού. 

(β) Να τηρεί τους όρους της άδειας που του χορηγείται και κάθε περαιτέρω κανόνα δικαίου που διέπει τη 
δραστηριότητά του και ιδίως τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος και να διαθέτει διαρκώς 
τις άδειες που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητάς του. 

(γ) Να ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο σύμφωνο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανταγωνισμού. 

(δ) Να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδονται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 
14 του Ν.3054/02 (ΦΕΚ 230 Α). 

(ε) Να τηρεί κάθε υποχρέωση που επιβάλλεται με τη θέση σε εφαρμογή του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης 
καθώς και με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με την εφαρμογή μέτρων έκτακτης ανάγκης, 
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3054/02 (ΦΕΚ 230 Α). 

ii. Υποχρέωση καταβολής τελών  

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να καταβάλλει εμπρόθεσμα και σύμφωνα με το νόμο τα τέλη που του αναλογούν 
σύμφωνα με το νόμο. 



iii. Τήρηση λογαριασμών και Βιβλίου Διακίνησης Πετρελαίου 

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
Ν.3054/02 (ΦΕΚ 230 Α), όπως ισχύει, σχετικά με την τήρηση λογαριασμών και Βιβλίου Διακίνησης Πετρελαίου. 

iv. Υποχρέωση παροχής και γνωστοποίησης στοιχείων 
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει: 

(α) Να παρέχει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και στην Περιφέρεια Αττικής, ως αδειοδοτούσα αρχή, 
τα έγγραφα και τα στοιχεία που του ζητούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(β) Να παρέχει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας στοιχεία σχετικά με την άσκηση της δραστηριότητάς 
του, όπως διύλιση, παραγωγή, εισαγωγές, παραλαβές, παραδόσεις, εμπορία, αποθήκευση, διακίνηση, 
στατιστικά στοιχεία οικονομικών όρων κλπ. αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών 
προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3054/02 (παρ. 3, άρθρο 11, ΦΕΚ 230 Α). 

(γ) Να παρέχει αμέσως τα οικονομικά, λογιστικά, τεχνικά, εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία και πληροφορίες 
που ζητούνται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ.4, του άρθρου 11, του 
Ν.3054/02 (ΦΕΚ 230 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.3423/05 (ΦΕΚ 304 Α). 

(δ) Να γνωστοποιεί άμεσα στην αδειοδοτούσα αρχή οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται στην άδεια λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία χορηγήθηκε η άδεια, ή 
κάθε άλλο στοιχείο, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η άδεια. 

(ε) Όταν ο κάτοχος της άδειας είναι εταιρεία ή κοινοπραξία ή συνεταιρισμός, οφείλει να γνωστοποιεί στην 
αδειοδοτούσα αρχή κάθε αλλαγή στην σύνθεσή της. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει σε περίπτωση 
εταιρειών που είναι εισηγμένες σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών. 

(στ) Όταν ο κάτοχος της άδειας είναι εταιρεία ή κοινοπραξία ή συνεταιρισμός, οφείλει να γνωστοποιεί στην 
αδειοδοτούσα αρχή κάθε αλλαγή στην σύνθεση του Δ.Σ., των νομίμων εκπροσώπων ή των διαχειριστών 
αυτών και να προσκομίζει τα σχετικά πιστοποιητικά, όπως αυτά καθορίζονται στα παραρτήματα του 
Κανονισμού αυτού.  

v. Διεξαγωγή ελέγχων 
Ανά πάσα στιγμή, ο κάτοχος της άδειας οφείλει να επιτρέπει στα αρμόδια όργανα να διεξάγουν ελέγχους των 
εγκαταστάσεων και ελέγχους των βιβλίων, στοιχείων και λογαριασμών του κατόχου άδειας, συμπεριλαμβανομένου του 
βιβλίου διακίνησης πετρελαίου. 

 
Β.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

i. Ο κάτοχος της άδειας δύναται: 

(α) να προμηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα για θέρμανση από εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών με άδεια 
κατηγορίας Α΄, Διυλιστήρια και εισαγωγές, εφόσον υπάρχει εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα 
εισροών εκροών, προκειμένου δε να τα προμηθευτεί οφείλει να καταθέσει αντίγραφο της αδείας στην 
προμηθεύτρια εταιρεία εμπορίας 

(β) να πωλεί πετρέλαιο θέρμανσης είτε χονδρικώς σε πωλητές πετρελαίου θέρμανσης που δεν διαθέτουν 
αποθηκευτικούς χώρους 80m³ είτε λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές 

(γ) να διακινεί 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 

(δ) να διακινεί και Diesel κίνησης αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς θέρμανσης στα νομικά πρόσωπα των 
άρθρων 2 (παρ. 4) & 101 (παρ. 1), του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α).  

ii. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια ισχύος της: 

(α) να διακινεί τα πετρελαιοειδή προϊόντα με βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητο ή μισθωμένο. Μπορεί να 
χρησιμοποιεί για τη μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων), μη 
κατόχων άδειας κατά τον Ν.3054/02, όπως ισχύει. 

(β) να καταβάλλει υπέρ του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 6ου ΒΑΘΜΟΥ 1110902001 (πρώην ΚΑΕ 3421) εντός του πρώτου 
εξαμήνου του επόμενου έτους, ως ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για τη χρήση της άδειας, το ποσό των 
σαράντα ευρώ (40,00 €) ως ακολούθως: α. Στις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οι οποίες εκδίδουν διπλότυπο 
είσπραξης ή β. στην εφαρμογή e-παράβολο του Taxisnet, και να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας αντίγραφο 
του σχετικού παραστατικού. Σε περίπτωση μη καταβολής του ανωτέρω τέλους προβλέπεται η επιβολή 
προστίμου, σύμφωνα με την ΚΥΑ  Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/05 (ΦΕΚ 218 Β). 

(δ) Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να ανανεώνει τα Πιστοποιητικά Έγκρισης (ADR) για τα ΙΒΝ 1870 (ΙΧ), ΝΧΑ 
1150 (ΔΧ) & ΝΧΑ 1154 (ΔΧ) οχήματα ώστε να συμφωνούν με τους όρους και περιορισμούς της παρούσης 
αδείας, και να προσκομίσει αντίγραφα αυτών στην Υπηρεσία μας. 

3. Η άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλη 
άδεια ή έγκριση, για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις. 

4. Σε περίπτωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας άδειας επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται 
με τον Ν.3054/02 (άρθρο 17, ΦΕΚ 230 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν.3335/2005 (ΦΕΚ 95 Α) και 
τροποποιήθηκε με τον Ν.3734/09 (παρ. (5.α.), άρθρο 34, ΦΕΚ 8 Α), καθώς και με την Υ.Α. αριθμ. 
Δ19/Φ11/οικ13098/1156/10 (ΦΕΚ 1039 Β). 

5. Η παρούσα άδεια ανανεώνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Αδειών (Υ.Α. αριθμ. Δ2/16570/05, ΦΕΚ1306 
Β), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. Δ3, της αριθ. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 (ΦΕΚ 2684/Β/2016) Υπ. 
Απόφασης. Η αίτηση για την ανανέωσή της υποβάλλεται τουλάχιστον (3) τρεις μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της. 



6. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή για παράβαση νόμου, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο 
διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής ο ενδιαφερόμενος και ασκείται ενώπιον του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέχρι την έναρξη λειτουργίας της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας 
Εποπτείας ΟΤΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 & 131 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α΄).  
 

Καταβλήθηκε το ανταποδοτικό τέλος:  

Πληρωμή e- παραβόλου με 
κωδικό  

Ποσό 

43744761795201100038 200,00 € 
Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη 
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

                   α/α 
 
 
                  Αθηνά Δάγλα 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  
  (α) Δ.Ε.Δ.Α.Κ. 
  (β) Δ/νση Υδρογονανθράκων/ Τμ. Εμπορίας υδρογ/κων 
  (με συν. ανταποδοτικό τέλος (e-Παράβολο) για την έκδοση της άδειας) 
  Μεσογείων 119 

  115 26 – Αθήνα 
2. Ελληνική Στατιστική Αρχή 
  Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα 
  Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας 
  Πειραιώς 46 & Επονιτών 
  185 10 – Πειραιάς 
3.  Περιφέρεια Αττικής/ Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 

  α) Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Βιώσιμης Ανάπτυξης 
    & Κλιματικής Αλλαγής 
    κα Παρασκευοπούλου Αργυρή 
    (e-mail: gdoa@patt.gov.gr) 
β) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 
   Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών 
   Θεομήτορος 59 
   174 55 -Άλιμος 

4. Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου 
Κύπρου 2-4 
183 46 – Μοσχάτο 

5. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
Κορυτσάς 14 
183 45 – Μοσχάτο 
e-mail: stathoulasklavenitismart@hotmail.com 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ: 
- Αρχείο Διεύθυνσης 
- Φ30.118 
 
 


