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Θέµα: "ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΣΑΜΕΡΚΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ δ.τ. “ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε.”, Η ΟΠΟΙΑ 

∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ∆ΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 47,48256 

Μ3 ΚΑΙ 48,02813 Μ3 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΜΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 30.12.2023" 

 

Α.Φ.Μ. : 094067396 

∆.Ο.Υ. 

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 

: ΚΑΒΑΛΑΣ 

: 20509330000 

 

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” και του Ν.4555/2018 [Πρόγραµµα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I”]. 

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 απόφαση µε αρ. ∆.∆. Οικ.1327 (Φ.Ε.Κ. 1026/τΒ’/13.04.2016) του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας – 

Θράκης περί παροχής εξουσιοδότησης των Προϊσταµένων των υπηρεσιών της Περιφέρειας να 

υπογράφουν "Με εντολή Περιφερειάρχη".  

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 
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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". 

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. 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”. 

17. Την µε αριθ. ΠΟΛ.1206 (Φ.Ε.Κ. 2237/τ.Β΄Β/10.09.2013) «Εγκατάσταση Ολοκληρωµένων Συστηµάτων 

Ελέγχου και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων Εισροών – Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών 

πετρελαίου θέρµανσης και διασφάλιση συναλλαγών µέσω αυτού». 

18. Την υποπαράγραφο ΣΤ.2 του Ν.4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Ά/07.04.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 

της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

19. Την Υπουργική Απόφαση ∆Υδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 (Φ.Ε.Κ. 26841/τ.Β’/29.08.2016 “Τροποποίηση της 

υπουργικής απόφασης ∆2/16570/7.9.2005 Κανονισµός Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16.9.2005).” 

20. Τη µε αρ. πρωτ. 3784/20.11.2019 αίτηση της Ξανθίππης Σαµέρκα νόµιµης εκπροσώπου της εταιρίας 

για ανανέωση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης και όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ή 

αναζητήθηκαν υπηρεσιακά. 

21. Την από 13.11.2019 υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 της Ξανθίππης Σαµέρκα νόµιµης 

εκπροσώπου της εταιρίας, µε την οποία µεταξύ άλλων δηλώνει ότι η εταιρεία έχει στην κατοχή της τα µε 

αρ. κυκλοφορίας ΚΒΜ3757, ΚΒΜ7696, ΚΟΚ7147 και ΝΖΙ7955 βυτιοφόρα µεταφοράς υγρών 

καυσίµων και ότι όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην αίτηση της για άδεια πωλητή 

(πετρελαίου θέρµανσης) είναι αληθή. 
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22. Την από 02.02.2015 και µε αρ. πρωτ. Φ14.15/05/75 υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας 

της µονάδας αποθήκευσης πετρελαίου θέρµανσης δύο ενεργών δεξαµενών µε την επωνυµία  

«ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε.». 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

1. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΣΑΜΕΡΚΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ δ.τ. “ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε.”, Η 

ΟΠΟΙΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ∆ΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 47,48256 Μ3 ΚΑΙ 48,02813 Μ3 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΜΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 

30.12.2023, 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 τα 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) και β) φωτιστικό πετρέλαιο 

3. Ο κάτοχος της άδειας επιτρέπεται να παραδίδει το πετρέλαιο θέρµανσης, µε ευθύνη του, είτε χονδρικώς σε 

κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης που δεν διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους, είτε 

λιανικώς στον τελικό καταναλωτή, αναγράφοντας τον αριθµό άδειάς του στα σχετικά παραστατικά 

πώλησης (τιµολόγια, αποδείξεις). 

4. Να προµηθεύεται τα προϊόντα που διακινεί, είτε από εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών µε άδεια 

κατηγορίας Α’, είτε από διυλιστήρια είτε από εισαγωγές  εφόσον υπάρχει εγκατεστηµένο και σε 

πλήρη λειτουργία σύστηµα εισροών εκροών. 

5. Η µη καταβολή έως 30 Ιουνίου του επόµενου έτους, για έκαστο ηµερολογιακό έτος ισχύος της παρούσας 

άδειας, του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους των 40 €, αποτελεί λόγο επιβολής των προβλεποµένων 

κυρώσεων. 

6. Σε περίπτωση τροποποίησης της επωνυµίας, της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, 

καθώς και των στοιχείων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια, ο κάτοχος της άδειας οφείλει 

να γνωστοποιεί τις αλλαγές στην Αδειοδοτούσα Αρχή σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από την Υ.Α. 

∆Υδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 (Φ.Ε.Κ. 26841/τ.Β’/29.08.2016 “Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 

∆2/16570/7.9.2005 Κανονισµός Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16.9.2005).”. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Να υποβάλλει αίτηση για ανανέωση της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης τουλάχιστον 

τρεις (3) µήνες πριν από την λήξη ισχύος της άδειας, συνοδευόµενη από τα έγγραφα και στοιχεία 

όπως προβλέπονται από την Υ.Α. ∆Υδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 (Φ.Ε.Κ. 26841/τ.Β’/29.08.2016 “Τροποποίηση 

της υπουργικής απόφασης ∆2/16570/7.9.2005 Κανονισµός Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16.9.2005).” 
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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, σε 15 ηµέρες από τη  

δηµοσίευσή της στο διαδίκτυο (http://et.diavgeia.gov.gr/f/pamth), κατά τις διατάξεις του Ν.3852/2010 

όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για να κριθεί από τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας και Θράκης. 

 

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ Ο ΑΝΑΠΛ. 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Μ.Ε.Π. 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

 
 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. «ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε.», Αµερικανικού Ερυθρού Σταυρού 251, Περιγιάλι, Καβάλα. 

2. ∆ιεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας (για δικές της ενέργειες), Ενταύθα. 
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