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  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡ. 21 

20.06.2018 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της παρούσας απόφασης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 Καβάλα: 19.06.2018 

 

Αρ. Πρωτ.: Φ14.80.81/05/1962 

 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Τ.Κ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 

: Εθνικής Αντίστασης 20 

: 65110 ΚΑΒΑΛΑ 

: EMM. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 

: 2513-503554 

: 2513-503582 

: manoliskon@pamth.gov.gr 

 

 

Θέµα: "ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΜΟΥΤΣΟΣ Γ. – ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Α. 

Ο.Ε.» Η ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΜΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 19.06.2022" 

 

Α.Φ.Μ. : 999911232 

∆.Ο.Υ. : ΚΑΒΑΛΑΣ 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο  Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ  Α Ν .  Μ Α Κ Ε ∆ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ  

Έχοντας υπόψιν: 

1. Το Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα". 

2. Το Π.∆.437/1985 "Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων". 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Aρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

– Πρόγραµµα Καλλικράτης”. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/1999 “Kώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας” (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Ά/ 

09.03.1999). 

5. Το Π.∆. 144/23.12.2010 για τον Οργανισµό της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης που 

δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 237/τ.Ά/27.12.2010. 

6. Την µε αρ. πρωτ. ∆.∆. οικ.1327 (Φ.Ε.Κ. 1026 τ.Β’/13.04.2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. 

Μακεδονίας - Θράκης παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων και 

Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

7. Τις διατάξεις του Ν.2289/1995 (Φ.Ε.Κ. 27/τ.Α/08.02.1995) "Αναζήτηση, έρευνα και εκµετάλλευση 

υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις" άρθρο 15 παράγραφος 4 εδάφιο 7 του κεφαλαίου ∆’ περί 

ρυθµίσεων θεµάτων τοµέα πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις του Νόµου αυτού, όπως τροποποιήθηκε µε 

το άρθρο 22 του Ν.2516/1997 (Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α/08.08.1997). 

8. Το Ν.3054/2002 (Φ.Ε.Κ. 230/τ.Α/02.10.2002) "Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις", 

όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το Ν.3335/2005 (Φ.Ε.Κ. 95/τ.Α/20.04.2005) "Έλεγχος της διακίνησης και 

αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων.-Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης". 
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9. Την Υπουργική Απόφαση ∆2/Φ.5/9477/03.06.2003 (Φ.Ε.Κ. 709/τ.Β/04.06.2003) "Καθορισµός κυρώσεων 

για παραβάσεις διατάξεων του Ν.3054/2002 "Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις"", 

όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις Υπουργικές Αποφάσεις ∆2/Φ.5/12909/22.07.2003 και 

∆2/Φ.5/1794/31.01.2005 (Φ.Ε.Κ. 218/τ.Β/18.02.2005). 

10. Την Κ.Υ.Α. ∆2/Α/Φ.5/οικ.2490/10.02.2005 (Φ.Ε.Κ. 218/τ.Β/18.02.2005) "Καθορισµός ανταποδοτικού 

τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν.3054/2002 και ετησίων 

ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών". 

11. Την Υπουργική Απόφαση ∆2/16570/07.09.2005 (Φ.Ε.Κ. 1306/τ.Β/16.09.2005) "Κανονισµός Αδειών". 

12. Τη µε αρ. πρωτ. ∆2/Α/Φ5/6378/27.04.2005 ερµηνευτική εγκύκλιο της Κ.Υ.Α. 

∆2/Α/Φ.5/οικ.2490/10.02.2005 (Φ.Ε.Κ. 218/τ.Β/18.02.2005) του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

13. Την Υπουργική Απόφαση ∆2/Α/Φ.8/11287/26.05.2006 (Φ.Ε.Κ. 771/τ.Β/28.06.2006 “Τροποποίηση της 

απόφασης ∆2/16570/7.9.2005 Κανονισµός Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16.9.2005), ως προς τα άρθρα 27 παρ. 1 

και 28 παρ. 1, στ. i και ii.” 

14. Την Υπουργική Απόφαση ∆2/Α/Φ.8/25750/28.12.2007 (Φ.Ε.Κ. 2512/τ.Β/31.12.2007 “Τροποποίηση της 

απόφασης ∆2/Α/11287/29.5.2006 (ΦΕΚ 771/Β/28.6.2006), ως προς το άρθρο 28 παρ. 1i.” 

15. Την Υπουργική Απόφαση ∆2/Α/Φ.8/16282/30.06.2008 «Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρµανσης» (ΦΕΚ 

1220/Β’/30.06.2008) όπως τροποποιήθηκε µε τις ∆2/Α/Φ.8/18985/2.9.2009 (ΦΕΚ 1820/Β’/02.09.2009) και 

∆2/Α/Φ.8/16472/12.08.2010 (ΦΕΚ 1443/Β’/06.09.2010) αποφάσεις. 

16. Την Υπουργική Απόφαση ∆2/Α/1619843/29.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 2191/τ.Β/30.09.2011 “Τροποποίηση της 

Υπουργικής απόφασης ∆2/16570/7.9.2005 Κανονισµός Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16.9.2005) «Κανονισµός 

Αδειών»”. 

17. Το από 04.11.2011 και µε αρ. πρωτ. ∆2/Α/24910 έγγραφο της ∆/νσης εποπτείας της διαχείρισης 

πετρελαιοειδών ∆(2) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε θέµα: 

“∆ιακίνηση πετρελαίου κίνησης για σκοπούς θέρµανσης”. 

18. To N.4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α’/07.04.2014) “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 

στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις”, υποπαράγραφος ΣΤ.2: «Άρση εµποδίων 

στον ανταγωνισµό στον κλάδο του λιανικού εµπορίου- ρυθµίσεις υγρών καυσίµων». 

19. Την Υπουργική Απόφαση ∆9/Φ11/οικ13098/1156 (Φ.Ε.Κ. 1039/τ.Β/07.07.2010 “Κατηγορίες παραβάσεων 

του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ230Α’), όρια προστίµου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήµατα- Σφράγιση 

εγκαταστάσεων”. 

20. Τη µε αρ. πρωτ. 1962/14.06.2018 αίτηση του Γ. Μούτσου διαχειριστή της «ΜΟΥΤΣΟΣ Γ. – 

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Α. Ο.Ε.», για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης και όλα τα δικαιολογητικά 

που υποβλήθηκαν ή αναζητήθηκαν υπηρεσιακά. 

21. Την από 14.06.2018 υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του Γ. Μούτσου διαχειριστή και εκπρόσωπο 

της «ΜΟΥΤΣΟΣ Γ. – ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Α. Ο.Ε.», µε την οποία δηλώνει ότι: 1) Η οργανωτική και διοικητική 

δοµή της εταιρίας είναι αυτή που προκύπτει από το καταστατικό όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και δεν 

υπάρχουν δεσµοί ή συµµετοχές σε άλλες εταιρείες ή οµίλους εταιρειών. 2) Για την διανοµή πετρελαίου 

θέρµανσης θα χρησιµοποιείται το Φ.Ι.Χ. ΤΚΗ 4069 ιδιοκτησίας της εταιρίας. 3) ∆εν διαθέτει πρατήριο 

υγρών καυσίµων. 4)  ’Ολα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην αίτηση για έκδοση άδειας πωλητή 

πετρελαίου θέρµανσης είναι αληθή. 
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22. Την από 11.06.2018 σύµβαση µεταξύ της «ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.» και της «ΜΟΥΤΣΟΣ Γ. – 

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Α. Ο.Ε.» που αφορά την προµήθεια πετρελαίου της «ΜΟΥΤΣΟΣ Γ. – 

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Α. Ο.Ε.» από την «ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.». 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

1. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ Α∆ΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΜΟΥΤΣΟΣ Γ. – ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 

Α. Ο.Ε.», Η ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΜΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 

19.06.2022, µε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 

 α. Η άδεια πωλητή πετρελαίου θέρµανσης ισχύει για όλη την επικράτεια. 

β. Για τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που χρησιµοποιεί για τη διακίνηση των προϊόντων πρέπει να έχει 

νόµιµες άδειες από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και να τις χρησιµοποιεί τηρώντας 

τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται επί των προαναφεροµένων αδειών. 

2. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να διαθέτει στον τελικό καταναλωτή ΜΟΝΟ τα κάτωθι προϊόντα: α) 

πετρέλαιο θέρµανσης (heating diesel), β) πετρέλαιο κίνησης (diesel κίνησης) αποκλειστικά 

και µόνο για σκοπούς θέρµανσης και γ) φωτιστικό πετρέλαιο 

3. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να παραδίδει το πετρέλαιο θέρµανσης, µε ευθύνη του, λιανικώς στον 

τελικό καταναλωτή, αναγράφοντας τον αριθµό άδειάς του στα σχετικά παραστατικά πώλησης 

(τιµολόγια, αποδείξεις). 

4. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωµένος να παρέχει οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί στην υπηρεσία µας και 

να δέχεται οποιοδήποτε έλεγχο από εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης ή των 

αρµοδίων Υπηρεσιών της Περιφέρειας. 

5. Η άδεια πωλητή πετρελαίου θέρµανσης δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση 

να εφοδιασθεί µε άλλη άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες 

διατάξεις. 

6. Η µη καταβολή έως το αργότερο µέσα στο πρώτο εξάµηνο του επόµενου έτους, του ετήσιου 

ανταποδοτικού τέλους των 40 €, αποτελεί λόγο επιβολής των προβλεπόµενων κυρώσεων. 

7. Σε περίπτωση τροποποίησης της επωνυµίας, αγοράς Φ.Ι.Χ., καθώς και των στοιχείων βάσει των οποίων 

χορηγήθηκε η άδεια, η παρούσα παύει να ισχύει και χρήζει τροποποιήσεως. 

8. Ο κάτοχος της άδειας επιτρέπεται να προµηθεύεται τα πετρελαιοειδή προϊόντα για θέρµανση 

είτε από κατόχους Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης µε ίδιους αποθηκευτικούς χώρους, είτε από 

εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών µε άδεια κατηγορίας Α’, είτε από διυλιστήρια, εφόσον υπάρχει 

εγκατεστηµένο και σε πλήρη λειτουργία σύστηµα εισροών εκροών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

9. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης προµήθειας πετρελαίου για οποιονδήποτε λόγο, ο κάτοχος 

της παρούσας άδειας υποχρεούται να συνάπτει άµεσα νέα σύµβαση ακολουθώντας την ίδια 

διαδικασία (υποβολή και θεώρηση από την υπηρεσία µας εντός δέκα ηµερών από την σύναψή 

της και την αρµόδια ∆.Ο.Υ. κατά τις κείµενες διατάξεις). 
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10. Η παρούσα άδεια ανακαλείται µε απόφαση της Υπηρεσίας µας µε τη διαδικασία  του άρθρου 15 του 

κανονισµού αδειών, όταν δεν τηρούνται οι προαναφερόµενοι όροι και όταν συντρέχουν οι λόγοι του 

άρθρου 30 παρ. 3 της ∆2/16570/07.09.2005 (Φ.Ε.Κ. 1306/τ.Β/16.09.2005) "Κανονισµός Αδειών". 

11. Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία µας προσφυγή από οποιονδήποτε έχει 

έννοµο συµφέρον, σε 15 ηµέρες από τη δηµοσίευσή της στο διαδίκτυο 

(http://et.diavgeia.gov.gr/f/pamth), κατά τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να κριθεί από τον κ. Γενικό 

Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας και Θράκης. 

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  

Μ.Ε.Π. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΓΓΕΛΙ∆ΗΣ 

 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

Για την έκδοση της απόφασης αυτής κατεβλήθησαν τα νόµιµα παράβολα: 

1. Παράβολο α/α 5889/13.06.2018 200,00 €, από τη ∆.Ο.Υ. Καβάλας. 

2. Παράβολο α/α 5890/13.06.2018 40,00 €, από τη ∆.Ο.Υ. Καβάλας. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. «ΜΟΥΤΣΟΣ Γ. – ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Α. Ο.Ε.», 64003 Ζυγός, ∆ήµος Καβάλας 

2. ∆ιεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας, Ενταύθα 

3. ∆.Ο.Υ. Καβάλας [µε συνηµµένα 2 (δύο) θεωρηµένα αντίγραφα συµβάσεων] 

4. Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Καβάλας, Οµονοίας 119, 651 10, Καβάλα 

 (Με την παράκληση να παρακολουθεί την εφαρµογή και τήρηση των όρων της απόφασης αυτής) 
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