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Θ Ε Μ Α  :   Χορήγηση  άδειας  διανομής  εμφιαλωμένου  υγραερίου  στον  Αντώνιο  

Κρεούζη,   με  έδρα  στην  οδό   Ηρώων  Πολυτεχνείου  174, στην  Δ.Ε.  
Ελευσίνας,  στον  Δήμο  Ελευσίνας. 
 
  

Α.Φ.Μ. : 164075040,  ,       Δ.Ο.Υ.  :  Ελευσίνας. 
 
 

                                        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. 450172 (ΦΕΚ 2697 / Β’/ 2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
με θέμα «Mεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  σε  Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής  και  παροχή  
εξουσιοδότησης  υπογραφής  «Με  εντολή  Περιφερειάρχη». 
 

4. Την υπ΄ αριθμ. οικ. 74687/18-4-2016 (ΦΕΚ 1198Β/25-4-2016) απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής  με  θέμα  «Εξουσιοδότηση υπογραφής στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.136837/15-7-2016 (ΦΕΚ 2351Β/28-7-2016) απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής. 
 

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

 
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  υπ΄ αριθμ. Πρωτ.  3406 / 26 – 10 – 2022   αίτηση   του  Αντώνιου  Κρεούζη   περί   
             χορηγήσεως    άδειας  διανομής    εμφιαλωμένου υγραερίου  (χωρίς  αποθηκευτικούς   
             χώρους  φιαλών  υγραερίου),   περίληψη  της  οποίας   αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα 
             της Περιφέρειας Αττικής,  στις   26  – 10 – 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις    του  
             Άρθρου 5  του  Κανονισμού Αδειών. 

 
10. Το  γεγονός  ότι  ο  αιτών   πληροί  όλες  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  7  του   
      Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α) και  υπέβαλλε  στην  Υπηρεσία  μας  όλα τα δικαιολογητικά  
      Που  προβλέπονται από την Υ.Α. Δ2/16570 (ΦΕΚ 1306/Β/16-9-05) «Κανονισμός  
     αδειών», για  την χορήγηση   άδειας  διανομής  εμφιαλωμένου  υγραερίου. 
 
11. Την  από   10 – 10 – 2022  Υπεύθυνη   Δήλωση    του Ν.1599/1986   του  Αντώνιου  
      Κρεούζη  ότι  όλα  τα  στοιχεία που  περιλαμβάνονται  στην  αίτηση  για  την  χορήγηση 
      της  αδείας  διανομής  εμφιαλωμένου   υγραερίου  είναι  αληθή. 
 
12. Την  από   10 – 10 – 2022  Υπεύθυνη   Δήλωση    του Ν.1599/1986   του  Αντώνιου  
      Κρεούζη  ότι  δεν  διαθέτει  αποθηκευτικούς  χώρους  φιαλών  υγραερίου. 
 
13. Την   σχετική  εισήγηση της Υπηρεσίας μας. 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

1. Χορηγούμε  άδεια    διανομής  εμφιαλωμένου  υγραερίου,   χρονικής  
    διάρκειας   τεσσάρων   (4)   ετών,   όπως  αυτή  προσδιορίζεται  στο  άρθρο  7  
    του  Ν. 3054 / 2002 (ΦΕΚ  230 Α΄), και  στον  υπ’ αρ. Δ2/16570/7-9-2005 (ΦΕΚ 
    1306Β΄/16-9-2005) Κανονισμό αδειών όπως  αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, 
    στο  φυσικό  πρόσωπο   με  τα  παρακάτω  στοιχεία : 
 
α) Κάτοχος  αδείας     :    «ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΡΕΟΥΖΗΣ»,  
 
β) Διεύθυνση  άσκησης  της   
    δραστηριότητας (έδρα)       : στην  οδό Ηρώων   Πολυτεχνείου  174,  
                                                    στην  Ελευσίνα. 
 
γ)  Αποθηκευτικοί  χώροι     :  Δεν  διαθέτει. 
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δ) Μεταφορικά  μέσα         :  ένα  φορτηγό  Ι.Χ.  με  Αριθμό   Κυκλοφορίας  ΖΤΑ 
8244. 
 
 
 
2. Η  παρούσα  άδεια  ισχύει  για  όλη  την  επικράτεια  και  χορηγείται  με  τους  
ακόλουθους  όρους  και  προϋποθέσεις : 

 
2. Α)  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ : 
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  του  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 του.  
iii. Να  ασκεί  την  δραστηριότητα  του  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. 
 
2. Yποχρέωση  καταβολής  τελών. 
Ο  κάτοχος  της  αδείας    οφείλει  να  καταβάλει  εμπροθέσμως  και  σύμφωνα  με  τον  νόμο  
τα  τέλη  που  του  αναλογούν  σύμφωνα  με  τον  Νόμο. 
Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το ετήσιο ανταποδοτικό  τέλος 40 €, 
για την χρήση της αδείας του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Κ.Α.Ε. 1110902001) ή  μέσω  πληρωμής 
e - παραβόλου (κωδ. 8463)  και στη συνέχεια να υποβάλει στην Υπηρεσία μας 
φωτοαντίγραφο του σχετικού Διπλοτύπου  Είσπραξης της  Δ.Ο.Υ ή  του  σχετικού e -  
παραβόλου. Η  καταβολή  του  ετήσιου  ανταποδοτικού  τέλους  θα  πρέπει  να  γίνεται  το  
αργότερο  εως  τις  30 Ιουνίου  του  επομένου  έτους.Η  μη καταβολή  εκάστου 
ημερολογιακού έτους ισχύος της παρούσας άδειας, του ανταποδοτικού τέλους των 40 €, 
αποτελεί λόγο επιβολής προστίμου, σύμφωνα με την αρ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815 
Κ.Υ.Α(ΦΕΚ 3151Β/30-07-2020) όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123274/3028 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 5756Β/28-12-2020) 
 
3.  Τήρηση  λογαριασμών . 
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 . 
 
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  του  ζητούν  στο  πλαίσιο  των  
αρμοδιοτήτων  τους. 
ii.  Nα   παρέχει  στο  Υπουργείο  Περιβάλλοντος και Ενέργειας  στοιχεία  σχετικά  με  την  
άσκηση  της δραστηριότητάς  του  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. 
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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. 
 
2. Β)  ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Καθ΄ όλο  το  χρόνο  άσκησης  της  δραστηριότητας  για  την  οποία χορηγείται  η άδεια    
ο  κάτοχος  της  άδειας  οφείλει : 
α.  Να διαθέτει αποκλειστικά υγραέριο εμφιαλωμένο σε φιάλες εταιρειών κατόχων 
άδειας  εμπορίας κατηγορίας Γ΄, σε:  
i.  Τελικούς Καταναλωτές και 
ii. Kαταστήματα λιανικής πώλησης τα οποία στο πλαίσιο της σχετικής άδειας που 
κατέχουν μπορούν να διαθέτουν εμφιαλωμένο υγραέριο σε Τελικούς Καταναλωτές. 
β.  Να προμηθεύεται εμφιαλωμένο υγραέριο    μόνο  από  κατόχους  Άδειας  Εμπορίας  
κατηγορίας Γ΄  του Ν.3054/02  (ΦΕΚ  230Α) καταθέτοντας  για  τον  σκοπό  αυτό  
αντίγραφο της άδειας  του στην   προμηθεύτρια εταιρεία εμπορίας . 
γ. Να  αναγράφει  στα  σχετικά  παραστατικά  πώλησης  που  θα  εκδίδει  τον  αριθμό  
της  άδειας  του. 
δ.  Να μην διαθέτει εμφιαλωμένο υγραέριο σε άλλους κατόχους άδειας του 
Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄). 
ε.  Να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία μας   κάθε μεταβολή σχετικά με την διαθεσιμότητα 
των μεταφορικών μέσων για την άσκηση της δραστηριότητας διανομής εμφιαλωμένου 
υγραερίου. 
 
3.  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. 
 
4. Η  παρούσα  άδεια  ανανεώνεται   σύμφωνα  με  το  Άρθρο  13  του  Κανονισμού  
Αδειών. H αίτηση για την ανανέωση υποβάλλεται τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν από 
την λήξη της. 
 
5.  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 / 25-6-2010 (ΦΕΚ 1039/Β).  
  
6. 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 την  κοινοποίηση  αυτής. 
 

 
 

  

  

ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ 

 
Α/Α  

     
 

  
  

ΚΩΝ/ΝΟΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΑΔΑ: ΩΝΕΙ7Λ7-ΩΧ5



 5
 
 

                                                     
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
(1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
      Γενική  Γραμματεία  Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 
      Γενική Δ/νση   Ενέργειας 
      Δ/νση  Υδρογονανθράκων 
      Τμήμα Εμπορίας Υδρογονανθράκων 
      Μεσογείων  119, 
      10192   Αθήνα 
 
( 2) Ελληνική Στατιστική Αρχή 
      Γενική Δ/νση Στατιστικών Ερευνών 
      Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα 
      Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας 
      Οδός Πειραιώς 46 & Επονιτών 
      Τ.Θ. 80847 
      Τ.Κ. 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
 
 (3)  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΡΕΟΥΖΗΣ  
        Ηρώων  Πολυτεχνείου  174, 
       19200  Ελευσίνα, 
       (με  απόδειξη) 
 
 
Εσωτερική  Διανομή 
Χρον.αρχείο 
 
 
Παράβολα   
Κωδικός Ηλεκτρονικού Παραβόλου:    537968082953-0410-0068, αξίας 200 Ευρώ  
Κωδικός Ηλεκτρονικού Παραβόλου:    537994710953-0410-0064, αξίας  40  Ευρώ  
 

ΑΔΑ: ΩΝΕΙ7Λ7-ΩΧ5
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