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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση στην εταιρεία «T.K. OIL 2 Ε.Ε.» άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης 
(λιανικής) χωρίς αποθηκευτικούς χώρους διάρκειας τεσσάρων (4) ετών.». 

Α.Φ.Μ. :800849730                          ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
Ο    Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ  

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η Σ    Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Σ    Α Ρ Τ Α Σ  

Έχοντας   υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Ν.4555/18 (Α΄133) 
[Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], και του Π.Δ.140/2010 (Α΄ 233) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.202855/16 (Β΄ 4400) Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

2. Τον Ν.3054/02 (Α΄ 230) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

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

4. Την Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/2020 (Β΄3151) «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». 

5. Την αριθμ.Δ2/16570/7-9-2005 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Αδειών» (Β΄ 1306), 
όπως έχει τροποποιηθεί ή/και συμπληρωθεί και ισχύει. 

6. Την αριθμ. Δ2/Α/Φ.8/16282/08 (Β΄ 1220) Κ.Υ.Α. «Άδεια Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Την Κ.Υ.Α. Αριθμ. Α8/48012/2053/2012 (Β΄ 3052) « Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων 
φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας Λιανικής Εμπορίας του άρθρου 7 παρ.3 
εδάφια α, β και γ του ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) και λοιπές διατάξεις». 

8. Την ΚΥΑ Αριθμ.οικ.48941/3564/2012 (Β΄ 3052) «Τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού 
θέσης (GPS) σε μεταφορικά μέσα πετρελαιοειδών προϊόντων» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 
Αριθμ.οικ.3076/3284/2013 (Β΄ 1818). 

9. Το άρθρο 36 του Ν.3986/2011 (Α΄ 152) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», και την αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5042638 ΕΞ2011 (Β΄ 2283) Υ.Α. 

10. Την Υ.Α. Αριθμ.Δ1/Β/21196/2013 (Β΄ 2956) «Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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11. Την με αρ.πρωτ.Δ.Α.870/22-09-2021 αίτηση της εταιρείας «T.K. OIL 2 Ε.Ε.», συνοδευόμενη με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, με την οποία ζητά την χορήγηση άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης 
χωρίς αποθηκευτικούς χώρους. 

12. Την ανάρτηση περίληψης της αρ.πρωτ.:Δ.Α.870/22-09-2021 αίτησης στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Άρτας 
την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021. 

13. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε ένσταση επί της αρ.πρωτ.:Δ.Α.870/22-09-2021 αίτησης της εταιρείας 
«T.K. OIL 2 Ε.Ε.» εντός της προβλεπόμενης από τη σχετική Νομοθεσία προθεσμίας. 

14. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας «T.K. OIL 2 Ε.Ε.», όπως έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕ.ΜΗ.. 

15. Τα αρ.:3584/08-10-2021 Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας για την εταιρείας «T.K. OIL 2 Ε.Ε.» 
από το Πρωτοδικείο Άρτας. 

16. Το αρ.πρωτ.:10530/22-09-2021 αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση του διαχειριστή και 
νόμιμου εκπροσώπου της  εταιρείας «T.K. OIL 2 Ε.Ε.» από το Τμήμα Ποινικού Μητρώου της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Άρτας. 

17. Το με αρ.πρωτ.:2702451/12-10-2021 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την εταιρεία «T.K. 2 
OIL Ε.Ε.». 

18. Το με αρ.πρωτ.:72258871/12-10-2021 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για την εταιρεία «T.K. 
OIL 2 Ε.Ε.». 

19. Το αντίγραφο της από 06-10-2021 σύμβασης εμπορικής συνεργασίας της εταιρείας «T.K. OIL 2 Ε.Ε.» με 
την εταιρεία «ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.».  

20. Το φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του με αριθμό κυκλοφορίας ΑΤΕ 4966 ιδιόκτητου 
βυτιοφόρου ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτου μεταφοράς υγρών καυσίμων, από τη Διεύθυνση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας. 

21. Την από 13-10-2021 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 της νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας «T.K. 
OIL 2 Ε.Ε.», ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή. 

 

 
Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε  

1. Χορηγούμε στην εταιρεία «T.K. OIL 2 Ε.Ε.» άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς 
αποθηκευτικούς χώρους, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών μέχρι και τις 18-10-2025, με τα κάτωθι γενικά 
στοιχεία : 

α ) ΑΦΜ : 800849730                         ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ 

β) Έδρα εταιρείας : 2ο χλμ. Ε.Ο. Άρτας-Αγρινίου, Δήμος Νικολάου Σκουφά, Νομός Άρτας 

γ) Βυτιοφόρα Αυτοκίνητα : Ένα (1) ιδιόκτητο βυτιοφόρο όχημα, με αριθμό κυκλοφορίας ΑΤΕ 4966 μικτού 
βάρους 3,4 τόνων, για το οποίο θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που αναγράφονται στην 
άδεια κυκλοφορίας του, να πληροί τους τεχνικούς όρους της διεθνούς συμφωνίας A.D.R. 2011, βάσει 
σχετικού πιστοποιητικού, και το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2Γ σε συνδυασμό με το αρθρο 6 παρ.3 
της αριθμ. Α8/48012/5053/2012 (ΦΕΚ 3052 Β) Κ.Υ.Α. επιτρέπεται να κινείται από τις εγκαταστάσεις του προς 
τους τελικούς καταναλωτές και αντίστροφα, αποκλειόμενης της φόρτωσης από τις εγκαταστάσεις των κατόχων 
άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α. 

δ) Εγκαταστάσεις Αποθηκευτικών Χώρων : χωρίς αποθηκευτικούς χώρους. 

ε) Γεωγραφική περιοχή ισχύος της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης: Όλη η επικράτεια. 

στ) Χρονική διάρκεια : Μέχρι και τις  18-10-2025  

2. Καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της άδειας, ο κάτοχος της άδειας οφείλει : 

i) Να τηρεί τις διατάξεις του Ν.3054/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των κανονιστικών 
πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού. 

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

iv) Να τηρεί (α) λειτουργικά αποθέματα και (β) αποθέματα ασφαλείας σε Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων 
Ασφαλείας, εφόσον υπέχει τέτοιας υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 12 του 
ν.3054/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αντίστοιχα και στον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων 
Έκτακτης Ανάγκης. 

v) Να τηρεί τις Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδονται σύμφωνα με τη διάταξη της 
παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν.3054/2002. 

vi) Να τηρεί κάθε υποχρέωση που του επιβάλλεται με τη θέση σε εφαρμογή του Σχεδίου Μέτρων 
Έκτακτης Ανάγκης καθώς και με Αποφάσεις του αρμοδίου Υπουργού σχετικά με την εφαρμογή μέτρων 
έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.3054/2002, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

vii) Να καταβάλλει κατ’ έτος και το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους, το ετήσιο 
ανταποδοτικό τέλος των 40€ για τη χρήση της άδειας,  είτε στις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ (υπέρ του 
λογαριασμού 6ου βαθμού 1110902001 (πρώην ΚΑΕ 3421)) είτε μέσω της εφαρμογής e-παράβολο του 
Taxisnet (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου 8462) και να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας 
φωτοαντίγραφο του διπλότυπου είσπραξης ή του e-παραβόλου. Σε περίπτωση μη καταβολής ή/μη 
εμπρόθεσμης καταβολής του ανωτέρω τέλους ή τμήματος αυτού προβλέπεται η επιβολή προστίμου, 
σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/2020 (Β΄3151). 

viii)  Να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3054/2002, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την τήρηση λογαριασμών και Βιβλίου Διακίνησης Πετρελαίου. 

ix) Να παρέχει στο αρμόδιο Υπουργείο και στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας τα έγγραφα και τα 
στοιχεία που του ζητούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 

x) Να παρέχει στο αρμόδιο Υπουργείο στοιχεία σχετικά με την άσκηση της δραστηριότητάς του, όπως 
διϋλιση, παραγωγή, εισαγωγές, παραλαβές, παραδόσεις, εμπορία, αποθήκευση, διακίνηση, στατιστικά 
στοιχεία οικονομικών όρων κ.λ.π. αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών 
προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 11 του Ν.3054/2002, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

xi) 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 
παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Ν.3054/2002, όπως ισχύει. 

xii) Να γνωστοποιεί άμεσα στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας 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. 

xiii) Ανά πάσα στιγμή, να επιτρέπει στα αρμόδια όργανα να διεξάγουν ελέγχους και ιδίως επιτόπιους 
ελέγχους  των εγκαταστάσεων και ελέγχους των βιβλίων, στοιχείων και λογαριασμών του κατόχου 
Άδειας, συμπεριλαμβανόμενου και του Βιβλίου Διακίνησης Πετρελαίου. 

xiv) Ο Κάτοχος Άδειας οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 26 της Υ.Α. αριθμ.Δ2/16570/7-9-2005 (ΦΕΚ 
1306/Β/16-9-2005) «Κανονισμός Αδειών», να τηρεί ειδικό Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου, χειρόγραφο 
ή ηλεκτρονικό, το οποίο περιέχει αναλυτικές καταστάσεις χωριστά κατά προϊόν των ποσοτήτων των 
πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινεί και σε σχέση με τις οποίες πραγματοποίησε εμπορικές πράξεις, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3054/2002. Το Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου πρέπει να περιέχει 
τουλάχιστον τα εξής: 

 Διακινούμενες ποσότητες με αναφορά στον όγκο και στη θερμοκρασία. 

 Ημερομηνίες και ώρες διακίνησης. 

 Εγκαταστάσεις από και προς τις οποίες διενεργείται η διακίνηση και αριθμούς αδειών των εν 
λόγω εγκαταστάσεων, εφόσον η παράδοση δεν γίνεται απευθείας σε Τελικούς Καταναλωτές, 
στις Ειδικές Δυνάμεις ή σε καταστήματα λιανικής εμπορίας φωτιστικού πετρελαίου 

 Σε περίπτωση που τηρείται χειρόγραφα το βιβλίο Διακίνησης θεωρείται υποχρεωτικά με επιμέλεια του 
κατόχου Άδειας είτε από την αρμόδια υπηρεσία της Αδειοδοτούσας Αρχής, είτε από τις Υπηρεσίες που 
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προβλέπουν τα άρθρα 386 και 430γ της Αγορανομικής διάταξης 14/1989, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

3. Καθ’ όλο το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η άδεια, ο κάτοχος της 
παρούσας Άδειας δύναται να διαθέτει : 

  α) Πετρέλαιο θέρμανσης (gas-oil, diesel-oil που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως 
καύσιμο κινητήρα εσωτερικής καύσης) λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές 

 β) 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 και 

 γ) Diesel κίνησης αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς θέρμανσης στα νομικά πρόσωπα του 
άρθρου 2 παρ.4 και του άρθρου 101 παρ.1 του ν.2238/1994. 

4. Καθ’ όλο το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η άδεια, ο κάτοχος της 
παρούσας Άδειας θα προμηθεύεται αποκλειστικά και μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης από την εταιρεία 
«ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.» βάσει του 19 ανωτέρω σχετικού. Σε περίπτωση λύσης 
της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, η εταιρεία «T.K. OIL 2 Ε.Ε.» υποχρεούται να συνάψει άμεσα νέα έγγραφη 
σύμβαση προμήθειας με πωλητή χονδρικής-λιανικής, η οποία υποβάλλεται και θεωρείται στην οικεία 
Αδειοδοτούσα Αρχή της Περιφέρειας εντός δέκα (100 ημερών από τη σύναψή της και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
κατά τις κείμενες διατάξεις. 

5. Καθ’ όλο το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η άδεια, ο κάτοχος της 
παρούσας Άδειας υποχρεούται : 

i) Να αναγράφει στα σχετικά παραστατικά πώλησης που θα εκδίδει τον αριθμό της αδείας του και, 
σε περίπτωση παράδοσης φωτιστικού πετρελαίου σε κατάστημα λιανικής πώλησης, τον αριθμό 
της άδειας λειτουργίας του. 

ii) Να κατέχει τουλάχιστον ένα Ι.Χ.-Β/Φ όχημα ή να έχει μισθώσει τουλάχιστον ένα Δ.Χ.-Β/Φ για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών τροφοδοσίας για την πώληση πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο 
να πληροί τους τεχνικούς όρους της διεθνούς συμφωνίας A.D.R.2011, βάσει σχετικού 
πιστοποιητικού και το οποίο υποχρεούνται να αντικαθιστά σε περίπτωση απώλειας, 
καταστροφής ή λήξεως της μισθωτικής σύμβασης. και να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία μας κάθε 
μεταβολή σχετικά με τη διαθεσιμότητα αυτών. Η συμπλήρωση εικοσαετίας των αδειών 
κυκλοφορίας των ως άνω βυτιοφόρων που τυχόν επήλθε από30-09-2011 και εφεξής, δεν 
επηρεάζει την ισχύ των αδειών πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. 

6. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας είναι επίσης κάτοχος άδειας πρατηρίου υγρών καυσίμων, 
υποχρεούται να ασκεί τη δραστηριότητα του πωλητή πετρελαίου θέρμανσης εκτός του χώρου των 
δεξαμενών του πρατηρίου και κατά τρόπο ώστε να μην έχει καμία σχέση με τη λειτουργία του πρατηρίου. 
(άρθρο 21 παρ. 2 του ‘Κανονισμού Αδειών’ Απόφαση Δ2/16570/ΦΕΚ 1306Β΄/ 2005 και τροποποιήσεις 
αυτής)   

7. Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας/ Διεύθυνση Ανάπτυξης ανακοινώνεται η έκδοση 
της Απόφασης χορήγησης με αναγραφή του σχετικού Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) και 
παρέχεται ενημέρωση για τη δυνατότητα, τη διαδικασία και την προθεσμία άσκησης διοικητικής προσφυγής 
κατά της πράξης χορήγησης της άδειας. 

8.    Για την ανανέωση της παρούσας άδειας, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει σχετική αίτηση, στην 
Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος της, 
συνοδευόμενη από τα εκάστοτε απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 13 
παρ.3α του «Κανονισμού Αδειών», όπως ισχύει. 

9.  Η παρούσα άδεια τροποποιείται κατόπιν αιτήσεως του κατόχου της μόνο σε περίπτωση 
τροποποίησης των στοιχείων που αφορούν τους αποθηκευτικούς χώρους.  

10.  Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας, ο κάτοχος της αδείας υποχρεούται να την γνωστοποιήσει στην 
Αδειοδοτούσα Αρχή σύμφωνα με το πρότυπο ειδοποιητήριο σημείωμα που προβλέπεται από την 
Αριθ.ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269/2016 (Β΄2684) Υ.Α. . 
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11.  Σε κάθε άλλη περίπτωση αλλαγής στοιχείων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η παρούσα Άδεια, ο 
κάτοχός της οφείλει να ενημερώνει σχετικά την Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία και προβαίνει, κατά την κρίση 
της, σε αυτεπάγγελτη τροποποίησή της. 

12. Αντίγραφο της παρούσας άδειας ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να έχει στα γραφεία της εγκατάστασης 
καθώς και στα οχήματα με τα οποία ασκεί τη δραστηριότητα και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο 
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς και στους πελάτες με τους οποίους συναλλάσσεται. 

13. Η άδεια Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από τις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από διατάξεις άλλων Νόμων και Αποφάσεων. 

14. Η άδεια Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης ανακαλείται με απόφαση της Υπηρεσίας μας, όταν δεν 
τηρούνται οι προαναγραφόμενοι όροι και προϋποθέσεις. 

15. Η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση από Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης χωρίς την 
προβλεπόμενη άδεια από την Υπηρεσία μας, θα έχει σαν αποτέλεσμα πέραν των άλλων κυρώσεων που 
προβλέπονται από άλλες διατάξεις και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

16. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον, 
ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση ή την 
ανάρτησή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 
 

Κατεβλήθη το νόμιμο ανταποδοτικό τέλος έκδοσης της άδειας 

 (αρ.432035228951 1213 0047 e-παράβολο,           ποσό 200,00 €) 

 
 

Ο    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΤΑΣ 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΨΑΘΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Η γνωστοποίηση της παρούσας Απόφασης, θα γίνει με ξεχωριστό έγγραφο, σε εφαρμογή της 
αριθ.πρωτ.:14625/27.06.2012 (ΑΔΑ:Β4ΛΝΧ-Θ1Δ) εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στους ακόλουθους φορείς, για ενέργειες όπου απαιτούνται : 
 
 
 

(1) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας 
Δ.νση Εποπτείας της Διαχείρισης Πετρελαιοειδών 
Μεσογείων 119,                                                                10192 ΑΘΗΝΑ 

(2) Υπουργείο Οικονομικών 
Γενική Γραμματεία Εθνικής  Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος 
Διεύθυνση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα 
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας 
Πειραιώς 46 & Επονιτών,                                185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Θ. 80847 

(3) «T.K. OIL 2 Ε.Ε.» 
(4) Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. ΑΡΤΑΣ,                                    47100 ΑΡΤΑ 
(5) Αστυνομικό Τμήμα  Άρτας                                                            47100 ΑΡΤΑ 
(6) Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας 

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας                                                         47100 ΑΡΤΑ 
(7) Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ,                                                                             47100 ΑΡΤΑ 

 

Εσωτερική Διανομή : 
(1) Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού 
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