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A Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 

1. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ. 129/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 

 
2.  Την αρ. πρωτ. Οικ. 3087/03-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού  

Αναπληρωτή ή  Προϊσταμένου  της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας. 
 
3.  Την υπ. αρ. οικ. 699 (ΦΕΚ 3625/Β’/01-10-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί παροχής 

εξουσιοδότησης υπογραφής ''Με εντολή Περιφερειάρχη'' στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης, τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Προϊσταμένους Τμημάτων τους και 
υπαλλήλους των, των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων και 
Καρδίτσας. 

 
4. Τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α'/17-06-2011) ''Απλοποίηση & εκσυγχρονισμός της αδειοδότησης 

Τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων'' και τις Υ.Α. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β'/03-02-2012),   
484/36/Φ.15 (ΦΕΚ  230/Β'/09-02-2012)  και 14684/914/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3533/Β'/31-12-2012). 

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

τροποποιήθηκε με το Ν.3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α) «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης 
πετρελαιοειδών προϊόντων .-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης ». 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ A’ 
E-mail            : anapt.lar@thessaly.gov.gr 
Ταχ. Δ/νση     : Διοικητήριο 
Τ.Θ.                : 1286 – T.K.  41 110 
Πληροφορίες :  Βασιλική Μπαρμπούτη 
Tηλ.                : 2413 506 169 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της παρούσης απόφασης 
 

Λάρισα           01-09-2022 
Αριθ. Πρωτ:   Δ.Α/Φ.50.Υ.104/1842 
Σχετ.:             1259/03-06-2022 
 
ΙΣΧΥΣ: 01/09/2026 
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6. Την Υ.Α. Δ3/14858/1993(ΦΕΚ 447/Β) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, 

σχεδίασης, κατασκευής , ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεις  αποθήκευσης, 
εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου». 

 

7. Την Υ.Α. Α19/Φ.11/οικ.13098/1156/10 - ΦΕΚ Β’ 709, Καθορισμός κυρώσεων για παραβάσεις των 
διατάξεων του Ν.3054/02», του άρθρου 6 του Ν.2690/9-3-99 για την κύρωση του κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας. 

 

8. Την Υ.Α. Δ2/16570/05 (ΦΕΚ 1306 /Β’ /16-9-05) «Κανονισμός αδειών», όπως έχει τροποποιηθεί από τις 
υπ΄αριθμ.Δ2/Α/Φ.8/11287/29-5-2006 (ΦΕΚ 771/Β΄) και υπ΄ αριθ. Δ2/Α΄/Φ.8/25750/28-12-2007 (ΦΕΚ 
2512Β΄ 31-12-07 καθώς και με τις υπ αριθ. Φ.5/175577/17 ΦΕΚ 1591 Β΄/09-15-2017 και Φ.5/οικ 
182269/16 ΦΕΚ 2684/ Β΄ 29-08-2016 αποφάσεις. 

 
9. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο 

πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει με τον Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143 
Α/2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων 
και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 

 
10. Την Υ.Α. Α19/Φ.11/ΟΙΚ.13098/1156/10(ΦΕΚ 709/Β), «Καθορισμός κυρώσεων για παραβάσεις των 

διατάξεων του Ν.3054/02», του άρθρου 6 του Ν. 2690/9.3.99 για την κύρωση του κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας. 

  
11. Την Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30.07.2020 ΦΕΚ Β 3151  (ΦΕΚ 218/Β΄) «Καθορισμός 

ανταποδοτικών τελών για την έκδοση τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του 
Ν.3054/2002 και ετησίων ανταποδοτικών τελών για την χρήση αυτών , και καθορισμός προστίμων για μη 
καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετησίων ανταποδοτικών τελών » . 

 

12. Την με αριθμ. πρωτ. 1259/03-06-2022  αίτηση της εταιρείας SAIMIR OSMENI για χορήγηση άδειας 
διάθεσης εμφιαλωμένου υγραερίου, μαζί με τις αιτήσεις 1842/10-08-2022 για κατάθεση 
συμπληρωματικών  δικαιολογητικών. 
 

13. Το γεγονός ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α) και 
υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την Υ.Α. Δ2/16570 (ΦΕΚ 
1306/Β΄/16-9-05), για τη χορήγηση ανανέωσης της άδειας διάθεσης εμφιαλωμένου υγραερίου. 

14. Την έναρξη λειτουργίας της μονάδας αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου σύμφωνα με την 
ΔΑ/Φ.14.1585/7092/2014. 
 

 

15. Την κατάσταση με τα μεταφορικά μέσα όπου φαίνεται ότι διαθέτει τρία (3) Φ.Ι.Χ. για τη μεταφορά – 
διανομή εμφιαλωμένου υγραερίου, με τα επισυναπτόμενα θεωρημένα από την Δ/νση Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Ν.Α. Λάρισας αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των ΤΚΤ 6449, ΡΡΖ 7224,                   
ΖΥΑ 8047 όπως δηλώνονται με από  Υ/Δ του Ν.1559/1986 του ιδιοκτήτου της επιχείρησης. 
 

 

16. Την με ημερομηνία 10-08-2022 Υ.Δ. του Ν.1559/1986 του SAIMIR OSMENI, ότι όλα τα στοιχεία που 
υποβλήθηκαν για την έκδοση της άδειας είναι αληθή. 
 

17. Το με κωδικάριθμο  D33S88LD6160/10-08-2022 αντίγραφο ποινικό μητρώο του  SAIMIR OSMENI του 
DRITE από το Τμήμα ποινικού μητρώου.  

 

 

18. Την από 29/08/2022  θετική εισήγηση της Υπηρεσίας μας. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

  Χορηγούμε ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, με αποθηκευτικό 
χώρο, στην επιχείρηση SAIMIR OSMENI που βρίσκεται στο  7o ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ του Δήμου 
Κιλελέρ,  διάρκειας τεσσάρων (4) ετών έως 01/09/2026  με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 

1) Καθ’ όλο το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται ή άδεια, ο κάτοχός της οφείλει: 

α) Να διαθέτει αποκλειστικά υγραέριο εμφιαλωμένο σε φιάλες εταιρειών κατόχων άδειας εμπορίας 
κατηγορίας Γ΄, σε:  

I. Τελικούς Καταναλωτές 

II. Καταστήματα λιανικής πώλησης τα οποία στα πλαίσια της σχετικής άδειας που κατέχουν μπορούν 
να διαθέτουν εμφιαλωμένο υγραέριο σε Τελικούς Καταναλωτές. 

  β) Να γνωστοποιεί, προσκομίζοντας στην υπηρεσία µας, όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για 
οποιεσδήποτε μεταβολές έχουν γίνει στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης (όπως αγορά, 
πώληση) καθώς και οποιαδήποτε μίσθωση ή υπεκμίσθωση των αποθηκευτικών χώρων προς τρίτους ή 
από τρίτους µε διεύθυνση, τηλέφωνο και Α.Φ.Μ. 

  γ) Να πληροί τις προϋποθέσεις της Υ.Α.Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ477Β) , του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α) και του   
Ν.3982/2011 εφ’ όσον διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους.. 

   δ) Να προμηθεύεται εμφιαλωμένο υγραέριο αποκλειστικά και µόνο από τις εταιρείες εµπορίας 
πετρελαιοειδών οι οποίες διαθέτουν ειδική άδεια εµπορίας κατηγορίας Γ’ του Ν.3054/2002 
(Φ.Ε.Κ.230/τ.Α/02.10.2002) καταθέτοντας αντίγραφο της άδειας του στην προμηθεύτρια εταιρεία 
εµπορίας, η οποία είναι υποχρεωμένη να αναγράφει τον αριθµό της εν λόγω άδειας στα παραστατικά 
έγγραφα που εκδίδει. 

  ε) Να µην διαθέτει εμφιαλωμένο υγραέριο σε άλλους κατόχους άδειας του Ν.3054/2002 (Φ.Ε.Κ. 
230/τ.Α/02.10.2002). 

  στ) Να αναγράφει τον αριθµό αδείας του στα σχετικά παραστατικά πώλησης (τιµολόγια - αποδείξεις) και σε 
περίπτωση παράδοσης εμφιαλωμένου υγραερίου σε κατάστηµα λιανικής πώλησης που δικαιούται τη 
διάθεσή του σε τελικό καταναλωτή, τον αριθµό άδειας λειτουργίας του. 

   ζ) Να γνωστοποιεί στην υπηρεσία µας κάθε μεταβολή σχετικά µε τη διαθεσιμότητα ιδιόκτητων ή/και 
μισθωμένων μεταφορικών µέσων για την άσκηση της δραστηριότητας διανοµής εμφιαλωμένου 
υγραερίου. 

   η) Να πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.3054/2002 (Φ.Ε.Κ. 230/τ.Α/02.10.2002) όπως αυτός 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3335/2005 (Φ.Ε.Κ. 95/τ.Α/20.04.2005) και της Υπουργικής Απόφασης 
∆2/16570/07.09.2005 (Φ.Ε.Κ. 1306/τ.Β/16.09.2005) "Κανονισµός Αδειών". 

2) 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. 

3) Η άδεια διανοµής εμφιαλωμένου υγραερίου δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να 
εφοδιασθεί µε άλλη άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις. 

4) Η µη καταβολή έως 30 Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους ισχύος της παρούσας 
άδειας, του ανταποδοτικού τέλους των 40 €, αποτελεί λόγο επιβολής των προβλεπομένων 
κυρώσεων. 

5) Η παρούσα άδεια παύει να ισχύει αυτοδίκαια στην περίπτωση που αλλάξουν τα στοιχεία και οι 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε. 

6) Η άδεια διανοµής εμφιαλωμένου υγραερίου τροποποιείται µε απόφαση της υπηρεσίας µας μόνο στις 
περιπτώσεις τροποποίησης της επωνυμίας ή της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων βάσει των 
οποίων εκδόθηκε.  

7) Για τη προσεχή ανανέωση της παρούσας θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση στην Υπηρεσία 
μας τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της παρούσας.  
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  Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από της 
κοινοποίησής της, προσφυγή, για να κριθεί από την κα Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος,  σύμφωνα με τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010. 

    
 
    Με Εντολή Περιφερειάρχη 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

 
  
   Ξ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
         Π.Ε.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
Κατεβλήθησαν τα νόμιμα παράβολα 

Γραμμάτιο ανταποδοτικού τέλους  Αρ. Γραμματίου Ποσό (€) 

1. Διπλότυπο είσπραξης του Δημοσίου Ταμείου έτους 2022 Θ5422457 40,00 

 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : 
 

1. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

         Υπηρεσία Πληροφορικής 

         Μεσογείων 119,  TK 101 92 Αθήνα 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

         Δ/νση Υδρογονανθράκων 

         Τμήμα Εμπορίας Υδρογονανθράκων (Ε’) 

          Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα  

3. Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών 

          Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε. 

         Τμ. Στατιστικής Μεταποίησης, Έρευνας & Τεχνολογίας 

          Πειραιώς 46 & Επονιτών 185 10, Πειραιάς 

4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΥΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 

          ΒΟΛΟΥ 27-29, ΦΑΡΣΑΛΑ, Τ.Κ. 40300, Δήμος Φαρσάλων 

5.  Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

          Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών 

          8ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων , Τ.Κ. 41500 Λάρισα 

6.  Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας  

          ( Με την παράκληση να παρακολουθεί την εφαρμογή & τήρηση των όρων της Απόφασης). 

7.  Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ 

 
 

 
 

Εσωτ. διαν. 
   Τμήμα Α/ Φ. Υ.50.104 
    Χρον. Αρχείο 
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