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Μεσογείων 156, Χολαργός
15510
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Χολαργός, 14/7/2017
Β.Π. ΚΟΙΝΟ
Αριθ. Πρωτ.:2730
Φ 60
ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της άδειας λειτουργίας και σφράγιση εγκαταστάσεων πρατηρίου παροχής
καυσίµων και ενέργειας δηµοσίας χρήσεως

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης– Πρόγραµµα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της αριθ. 109290/39629/29-12-16 απόφασης (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/2016) της Ασκούσας
καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µε την οποία εγκρίθηκε η αριθ.
438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία τροποποιείται
ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας.
3. Τις διατάξεις της αριθµ. οικ.8840/13-01-17 (ΦΕΚ39/τ.Β/2017) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής
περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς
Συµβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Περιφερειάρχη» σε Προϊσταµένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκεσυµπληρώθηκε µε τις αριθµ.οικ. 14027/20-01-17 (ΦΕΚ97/τ.Β/2017), οικ.53499/13-03-17
(ΦΕΚ804/τ.Β/2017),
οικ.
59417/20-03-17
(ΦΕΚ945/τ.Β/2017)
και
69629/03-04-17
(ΦΕΚ1192/τ.Β/2017) όµοιες και ισχύει σήµερα.
4. Την αριθµ. 7875/13-1-20172017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, µε την οποία τοποθετήθηκε
ο προϊστάµενος της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Κεντρικού Τοµέα Αθηνών.
5. Τις διατάξεις των Ν.∆. 511/1970 (ΦΕΚ 91/Α), 455/1976 (ΦΕΚ 169/Α/1976), Π.∆. 1224/1981 (ΦΕΚ
303/Α), Π.∆. 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α), ΚΥΑ αρ.οικ.15541/5-2-1992 (ΦΕΚ 108/Β), N. 2465/1997 (ΦΕΚ
28/Α), Ν 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α), ΚΥΑ αρ.οικ.24841/1144/2001 (ΦΕΚ 502/Β), Ν 3054/2002 (ΦΕΚ
230/Α), Ν 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α), Κ.Υ.Α. ∆2/Α/Φ.5/οικ.2490/2005 (ΦΕΚ 218/Β), Π.∆. 118/2006
(ΦΕΚ 119/Α), N. 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α), Υ.Α. οικ.20155/1268/2009 (ΦΕΚ 705/Β), Ν. 3784/2009
(ΦΕΚ 137/Α), Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α), Y.A. αρ.οικ.43884/3244/2-12-2010 (ΦΕΚ 2025/Β), KYA
αρ.Φ2-1617/7-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β), Y.A. αρ.∆.19/Φ11/οικ.13098 /1156/25-6-2010 (ΦΕΚ 1039/Β),
Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α), ΚΥΑ 1009/2012 (ΦΕΚ 72/Β), Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α), Ν. 4072/2012
(ΦΕΚ 86/Α), Υ.Α. αρ.οικ.18154/1250/2012 (ΦΕΚ 1365/Β), Υ.Α. αρ.οικ.21523/763/Ε-103/2012 (ΦΕΚ
1439/Β), ΚΥΑ οικ.46884/3402/2012 (ΦΕΚ 2927/Β), Υ.Α. Φ2-2022/2012 (ΦΕΚ 3017/Β), ΚΥΑ
αρ.οικ.48941/3564/2012 (ΦΕΚ 3052/Β), ΚΥΑ αρ. Α8/48012/5053/2012 (ΦΕΚ 3052/Β), ΚΥΑ Αρ.
ΠΟΛ. 1032/2013 (ΦΕΚ 548/Β), Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α), Υ.Α. Α2-861/2013 (ΦΕΚ 2044/Β), ΚΥΑ
αρ.οικ.40534/4859/2013 (ΦΕΚ 2041/Β), ΚΥΑ Φ2-1871/2013 (ΦΕΚ2173/Β), Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ
216/Α) & Ν.4233/2014 (ΦΕΚ 22/Α), Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α), Υ.Α.71287/6443/2014 (ΦΕΚ
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50/Β/2015), Υ.Α. οικ.655/60/2014 (ΦΕΚ 70/Β/2015) Ν.4439/2016 (ΦΕΚ 222/Α/30-11-2016), Υ.Α.
οικ.79789 (ΦΕΚ 3678/Β/31-12-2014) όπως αυτά ισχύουν, καθώς και τις ερµηνευτικές εγκυκλίους
των παραπάνω διατάξεων.
6. Τις διατάξεις του Ν.∆. 869/71 (ΦΕΚ 79/Α/21-4-71) '' Περί επιβολής διοικητικών και ποινικών
κυρώσεων κατά των κυρίων ή εκµεταλλευτών πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίµων και λοιπών
συναφών εγκαταστάσεων λειτουργουσών άνευ αδείας λειτουργίας ή κατά παράβασιν των όρων των
κείµενων διατάξεων '', όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 3 του Ν. 2465/97 (ΦΕΚ
28/Α/26-2-97) και ισχύουν.
7. Την αριθ.59555/2459/18-10-2000 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
«καθορισµός της διαδικασίας και του τρόπου σφράγισης των εγκαταστάσεων παροχής υγρών
καυσίµων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την αριθ.380230/13-3-2012 απόφαση µε την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στο όνοµα
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ πρατηρίου υγρών καυσίµων που βρίσκεται στο ∆ήµο
Αθηναιων επί των οδών Σεπολίων 29 & Ξανθίππης.
9. Την αριθ.204552/28-3-2014 απόφαση αναστολής της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών
καυσίµων στο όνοµα ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, που βρίσκεται στο ∆ήµο Αθηναίων και
επί των οδών Σεπολίων 29 & Ξανθίππης 8, λόγω µη τοποθέτησης συστήµατος παρακολούθησης
εισροών εκροών υγρών καυσίµων.
10. Το αριθ..∆Ε∆ΑΚ/Α/Φ24/οικ.176327/567/09-5-2017 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας – ∆ιεύθυνση Ελέγχου ∆ιακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίµων σύµφωνα µε το οποίο σε
έλεγχο που διενεργήθηκε στο υπόψη πρατήριο υγρών καυσίµων δεν επιδείχθηκε άδεια λειτουργίας
σε ισχύ.
11. Το αριθ.ΓΧ2189/13-6-2017 έγγραφό µας µε το οποίο η εκµεταλλεύτρια του πρατηρίου υγρών
καυσίµων κλήθηκε να εκφράσει τις απόψεις της για τη λειτουργία του πρατηρίου ενώ έχει ανασταλεί
η άδεια λειτουργίας του. Επίσης προσδιορίστηκαν οι ελλείψεις προκειµένου να υποβληθούν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια λειτουργίας του υπόψη πρατηρίου. Το εν λόγω έγγραφο
επιδόθηκε µε την αριθ.2652/21-6-2017 έκθεση επίδοσης δικαστικού επιµελητή.
12. Το αριθ.οικ.1988/29-5-2017 έγγραφό µας περί υποχρέωσης υπαγωγής στις διατάξεις του
Ν.4439/2016 (ΦΕΚ 222/Α/30-11-2016).
13. Το αριθ.∆Ε∆ΑΚ/Α/Φ24/οικ.177745/730/14-6-2017 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας – ∆ιεύθυνση Ελέγχου ∆ιακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίµων σύµφωνα µε το οποίο σε
έλεγχο που διενεργήθηκε στο υπόψη πρατήριο υγρών καυσίµων δεν επιδείχθηκε άδεια λειτουργίας
σε ισχύ.
14. Το γεγονός ότι για το πρατήριο υγρών καυσίµων που βρίσκεται στο ∆ήµο Αθηναίων επί των οδών
Σεπολίων 29 & Ξανθίππης:
 Η προθεσµία που δόθηκε στην εκµεταλλεύτρια του πρατηρίου να εκφράσει τις απόψεις της
εγγράφως για τη λειτουργία του πρατηρίου ενώ έχει ανασταλεί η άδειας λειτουργίας του και να
προσκοµίσει δικαιολογητικά για ενιαία άδεια λειτουργίας µε εγκατεστηµένο σύστηµα
παρακολούθησης εισροών εκροών υγρών καυσίµων, παρήλθε άπρακτη.
 Το πρατήριο λειτουργεί ενώ έχει ανασταλεί η άδεια λειτουργίας του λόγω του ότι δεν
υποβλήθηκαν δικαιολογητικά και δεν τοποθετήθηκε σύστηµα παρακολούθησης εισροών εκροών
υγρών καυσίµων
Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Ανακαλούµε την αριθ.380230/13-3-2012 απόφαση άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής
καυσίµων και ενέργειας δηµοσίας χρήσεως στο όνοµα ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, µε
ΑΦΜ 800346210, που βρίσκεται στο ∆ήµο Αθηναίων και επί των οδών Σεπολίων 29 &
Ξανθίππης 8, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό και ειδικά στην παρ.14 αυτού.
2. Την σφράγιση των εγκαταστάσεων του πρατηρίου παροχής καυσίµων και ενέργειας δηµοσίας
χρήσεως στο όνοµα ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, µε ΑΦΜ 800346210, που βρίσκεται
στο ∆ήµο Αθηναίων και επί των οδών Σεπολίων 29 & Ξανθίππης 8.
3. Η σφράγιση των παραπάνω εγκαταστάσεων θα πραγµατοποιηθεί µετά από είκοσι (20)
ηµερολογιακές ηµέρες από την κοινοποίηση της παρούσης απόφασης σύµφωνα µε όσα
ορίζονται από στην αριθ.59555/2459/2000 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και
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Επικοινωνιών όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ.οικ.17874/1152 (ΦΕΚ 1180/Β/8-5-2014) και
ισχύει.
4. Ο ιδιοκτήτης ή εκµεταλλευτής των παραπάνω εγκαταστάσεων, στον οποίο κοινοποιείται η
παρούσα απόφαση, µε απόδειξη, είναι υποχρεωµένος :
α) εντός του διαστήµατος που ορίζεται στην παρούσα (είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες), από την
κοινοποίησή της, µε ευθύνη του εκµεταλλευτή, έχει ολοκληρωθεί η αποµάκρυνση τυχόν καυσίµων
που βρίσκονται εντός των δεξαµενών προϊόντων του πρατηρίου, έχει γίνει καθαρισµός των
δεξαµενών από τυχόν κατάλοιπα από κατάλληλα αδειοδοτηµένη εταιρία, καθώς και οι δεξαµενές
γίνονται ελεύθερες αερίων. Στη συνέχεια µε ευθύνη του εκµεταλλευτή αποκόπτονται ή
αποσυνδέονται οι σωληνώσεις εντός των φρεατίων των δεξαµενών και τοποθετούνται πώµατα.
β) να παρευρίσκεται κατά τη σφράγιση των εγκαταστάσεων, για να συνυπογράψει το πρακτικό
σφράγισης που θα συνταχθεί, αφού ειδοποιηθεί έγκαιρα µε κάθε πρόσφορο µέσο από την αρµόδια
Υπηρεσία.
γ) το αργότερο σε πέντε (5) µέρες από την ηµέρα της σφράγισης, να τοποθετήσει, στην είσοδο
των εγκαταστάσεων, πινακίδα διαστάσεων 1,00 х 0,60µ. η οποία θα φέρει την ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ
–
ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ
ΑΠΟ
ΤΗ
ΝΟ ΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ».
Αν ο ιδιοκτήτης ή εκµεταλλευτής των εγκαταστάσεων, που πρόκειται να σφραγιστούν, παραβεί τα
παραπάνω, διώκεται και τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.
Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον
ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Περιφέρειας Αττικής, εντός προθεσµίας
δεκαπέντε (15) ηµερών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 227 & 228 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87Α΄/7-6-2010.
Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης

Γ. ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. Αστ. Τµήµα Αγ.Παντελεήµονα
Μιχ. Βόδα 85, 104 40 Αθήνα
2. ∆ήµος Αθηναίων
∆/νση Πολεοδοµίας
Σωκράτους 57, 104 31 Αθήνα
3. Πυροσβεστική Υπηρεσία
Πειραιώς 31, 105 53, Αθήνα.
4. Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας
και Κοινής ∆ιανοµής Πωλητών Βενζίνης
Μαµούρη 14, 10439 Αθήνα
5. Σύνδεσµος Βενζινοπωλών
Λόντου 8 & Σόλωνος 116, 10681 Αθήνα
6. ∆/νση Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείου 4, 10433, Αθήνα
7. ∆.Ε.∆.Α.Κ.
Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα
8. ∆ήµος Αθηναίων
∆/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης
Αθηνάς 16 & Βύσσης, 105 51 Αθήνα
9. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
Πρώην Σχολή Ευελπίδων
101 67 Αθήνα
10. Περιφέρεια Ανάπτυξης ΠΕ ΚΤ Αθηνών
Α. Τµήµα Θεµάτων Εργασίας
Β. ∆/νση Εµπορίου
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα.
11. ΕTEKA
Τριπόλεως 2, 18863 Πέραµα Αττικής
12. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Σεπολίων 29 & Ξανθίππης 8
104 45 Αθήνα
(µε δικαστικό επιµελητή)

Εσωτερική ∆ιανοµή
• Περιφέρεια Αττικής
Α.Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τοµέα Αθηνών
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Β.Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
• Αρχειο Προισταµένου ∆/νσης
• Αρχείο Τεχνικού Τµήµατος Φ. 01 - 60

