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Ταχ. Δ/νση  : Β. Λάσκου και Διογένους
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Τηλ. : 2131600924
Fax : 2131600922
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ΠΡΟΣ : Π.Δ.
               

ΘΕΜΑ: Α)Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων και παροχής
               ενέργειας, δημοσίας χρήσεως .

Β).Σφράγιση εγκαταστάσεων πρατηρίου καυσίμων και παροχής ενέργειας,  
 δημοσίας χρήσεως. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις  διατάξεις  της  αριθ.  37419/13479/08-05-18  απόφασης  (ΦΕΚ  1661/τ.Β΄/2018)  του

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 121/2018 απόφαση
του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Περιφέρειας  Αττικής,  με  την  οποία  τροποποιείται-
επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας. 

3. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ.  130459/02-07-2018 (ΦΕΚ 2780/τ.Β/12-07-2018) απόφασης της
Περιφερειάρχη  Αττικής  περί  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  σε  Αντιπεριφερειάρχες  της
Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε
Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής.

4. Το  ν.  4555/2018  (ΦΕΚ133/τ.Α΄/19-07-2018)  «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α [ Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]».

5. Την αριθμ.27/42203/13-08-18(ΑΔΑ:6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Την  αριθμ.  183181/12-092017  απόφαση  της   Περιφερειάρχη  Αττικής,  με  την  οποία

τοποθετήθηκε ο προϊστάμενος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δυτ.Αττικής.
7. Τις  διατάξεις  της  με  αρ.  74687/18-4-2016  (ΦΕΚ  1198/Β/25-4-2016)  απόφασης  του

Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής ‘’Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων
της  Περιφερειακής  Ενότητας  Δυτικής  Αττικής  «Με  εντολή  Αντιπεριφερειάρχη»’’,  όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ.136837/15-07-2016 (ΦΕΚ 2351/Β’/28-07-2016) απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής και ισχύει σήμερα.

8. Την  κείμενη  νομοθεσία  περί  πρατηρίων  παροχής  καυσίμων  και  ενέργειας,  όπως  ισχύει
σήμερα, και ιδίως τις διατάξεις των Ν.Δ.511/70, Π.Δ. 455/1976 (ΦΕΚ 169/Α/1976), Π.Δ. 249/78
(ΦΕΚ 54/Α/15-4-78), Π.Δ. 379/80 (ΦΕΚ 105/Α/5-5-80),  ΒΔ 465/70 (ΦΕΚ 150/Α/09-07-70) ΒΔ
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832/70 (ΦΕΚ 288/Α/31-12-70), το ΠΔ 509/84 (ΦΕΚ181/Α/15-11-84),το ΠΔ143/89 (ΦΕΚ 69/Α/7-
3-89) και ΦΕΚ 97/Α/17-04-89) το 33/91 (ΦΕΚ 10/Α/4-2-91) το ΠΔ 401/93(ΦΕΚ 170/Α/93) Π.Δ.
1224/1981  (ΦΕΚ 303/Α),  Π.Δ.  440/83  (ΦΕΚ 164/Α/16-11-83),  Π.Δ.  471/84  (ΦΕΚ 168/Α/1-
1184), Π.Δ. 191/85 (ΦΕΚ 75/Α/85), Π.Δ. 316/86 (ΦΕΚ 139/Α/18-9-86), Π.Δ. 143/1989 (ΦΕΚ
69/Α/7-3-89),  Π.Δ.  326/91  (ΦΕΚ  117/Α/29-7-91),  Π.Δ.  327/92  (ΦΕΚ  163/Α/92),  Κ.Υ.Α.
οικ.15541/5-2-1992 (ΦΕΚ 108/Β), N.2465/1997 (ΦΕΚ28/Α), Π.Δ. 269/98 (ΦΕΚ 196/Α/21-08-
98),  Π.Δ.  282/99  (ΦΕΚ  242/Α/10-11-99), υ.α.  59555/2459/26-9-2000  (ΦΕΚ  1261/Β/18-10-
2000), Ν.2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α), ΚΥΑ οικ.24841/1144/2001 (ΦΕΚ 502/Β), Ν.3054/2002 (ΦΕΚ
230/Α), Ν.3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α), Κ.Υ.Α. Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/2005 (ΦΕΚ 218/Β), Π.Δ.  118/2006
(ΦΕΚ119/Α), N.3710/2008 (ΦΕΚ216/Α), Ν.3784/2009 (ΦΕΚ137/Α), Υ.Α. οικ.20155/1268/2009
(ΦΕΚ705/Β),  Ν.3897/2010  (ΦΕΚ  208/Α), N.3844/2010  (ΦΕΚ  63/Α/03-05-2010),  Y.A.
οικ.43884/3244/2-12-2010  (ΦΕΚ  2025/Β),  K.Y.A.  Φ2-1617/7-12-2010  (ΦΕΚ  1980/Β),
Ν.3908/2011  (ΦΕΚ  8/Α),  KYA οικ.52424/8501/09-11-11,  Κ.Υ.Α.  1009/12  (ΦΕΚ  72/Β/2012),
Ν.4070/2012  (ΦΕΚ  82/Α/01-04-2012),  Υ.Α.  οικ.18154/1250/12-04-12  (ΦΕΚ  1365/Β/27-04-
2012),  Υ.Α.  Φ2-2022  (ΦΕΚ  3017/Β/14-11-2012)  Υ.Α.  21523/763/Ε-103/12
(ΦΕΚ/1439/Β),ΚΥΑοικ.46885/3403/2012(ΦΕΚ/2927/Β),ΚΥΑοικ.46884/3402/2012(ΦΕΚ/2927/Β,
Ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-13), ΚΥΑ αριθ. 46537/22.08.13(ΦΕΚ 2036Β), Ν.4199/13 (ΦΕΚ
216/Α/11.10.13)  ,  ΥΑ οικ.23599/1497/11-04-14(ΦΕΚ  1079Β),   Ν4439/2016  (ΦΕΚ  222  A),
Ν4530/2018  (ΦΕΚ 59 Α),  όπως αυτά  ισχύουν καθώς και  τις  ερμηνευτικές  εγκυκλίους  των
παραπάνω διατάξεων.

9. Την υπ’ αριθ.πρωτ.  ΠΡ-17-0232 /16-10-2017 απόφασή μας, με την οποία , ανακλήθηκε η με
αρ.πρωτ.  ΠΡ-15-0080/15.05.2015  και χορηγήθηκε στον  ΜΑЇΣΤΡΕΛΛΗ ΣΕΡΓΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  νέα άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου λόγω αλλαγής δικαιούχου και   με
ταυτόχρονη έγκριση  νέων σχεδιαγραμμάτων του  πρατηρίου  υγρών καυσίμων   δημοσίας
χρήσεως,  που βρίσκεται  επί της Ιεράς οδού 45  στην Ελευσίνα  Αττικής.

10. Την με αρ.πρωτ. ΓΠ-18-4541/28-09-2018 απόφαση μας, με την οποία αφαιρέθηκε προσωρινά
η άδεια λειτουργίας και μέχρι  την μεταβίβαση αυτής σε άλλον έχοντα  το προς τούτο δικαίωμα,
του πρατηρίου  υγρών  καυσίμων  μετά  στεγασμένου  πλυντηρίου-λιπαντηρίου  αυτοκινήτων
δημοσίας χρήσεως,  που βρίσκεται  επί της Ιεράς οδού 45  στην Ελευσίνα  Αττικής λόγω του
ότι, ο εκμεταλλευτής απεβίωσε. 

11. Το  από  11-10-2018  έγγραφο  του  Συντονιστικού  Επιχειρησιακού  Κέντρου  (Σ.Ε.Κ.)  περί
ενημέρωσης πραγματοποίησης ελέγχου ,  στο  πρατήριο υγρών καυσίμων  με την επωνυμία
ΜΑЇΣΤΡΕΛΛΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  επί  της  Ιεράς οδού 45  στην  Ελευσίνα  Αττικής,
κατόπιν καταγγελίας αναφορικά με λαθρεμπόριο καυσίμων.

12.  Το  από  22-10-2018  έγγραφο  του  Συντονιστικού  Επιχειρησιακού  Κέντρου  (Σ.Ε.Κ.)  περί
προγραμματισμένου  ελέγχου  από  το  Σ.Δ.Ο.Ε.  ως  επισπεύδουσα  αρχή,  καθώς  και  τις
αναφερόμενες σε αυτό συνδράμουσες Υπηρεσίες,  στο παραπάνω πρατήριο  υγρών καυσίμων
επί της Ιεράς οδού 45  στην Ελευσίνα  Αττικής.

13. Την από 25 και 29-10-2018 αυτοψία που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας, όπου
διαπιστώθηκαν  τροποποιήσεις  των  εγκεκριμένων  εγκαταστάσεων  και  ειδικότερα  η  ύπαρξη
επιπλέον τουλάχιστον τριών υπόγειων δεξαμενών συνδεδεμένων με συγκαλυμμένα στόμια, τα
οποία  προέκυψαν  κατόπιν  εκτεταμένων  εργασιών-εσκαφών των  συναρμόδιων  Υπηρεσιών,
καθώς επίσης και μη εγκεκριμένος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός. 

14. Το γεγονός ότι η μη αδειοδοτημένη  τροποποίηση της εγκατάστασης του πρατηρίου επιφέρει
συνέπειες  για  το  περιβάλλον,  εγκυμονώντας  παράλληλα  κινδύνους  για  την  ασφάλεια  των
εγκαταστάσεων  και  κατ’επέκταση  των  πολιτών,  ενώ  παρακάμπτει  τους  ασφαλιστικούς
μηχανισμούς  που  αποσκοπούν  στην  προστασία  του   καταναλωτή  θίγοντας  γενικότερα  το
δημόσιο συμφέρον.

15. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. 

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

1. A) Την οριστική αφαίρεση  της άδειας λειτουργίας που χορηγήθηκε σύμφωνα με την υπ. αρ.
πρωτ.  ΠΡ-17-0232 /16-10-2017   απόφασή  μας, στον  ΜΑЇΣΤΡΕΛΛΗ ΣΕΡΓΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ του  πρατηρίου υγρών καυσίμων   δημοσίας χρήσεως,  που βρίσκεται  επί της Ιεράς
οδού 45  στην Ελευσίνα  Αττικής ,για τους λόγους  που εκτίθενται αναλυτικά στο σκεπτικό και
ειδικότερα στα  σημεία   13 και 14  της παρούσας απόφασης.

Β)Την σφράγιση των εγκαταστάσεων παροχής καυσίμων του ανωτέρω πρατηρίου που βρίσκεται
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επί  της  Ιεράς  οδού  45  στην  Ελευσίνα   Αττικής  ,  κατ  εφαρμογή  των  διατάξεων  των  ΥΑ
59555/2459/26-9-2000  (ΦΕΚ1261/Β/18-10-2000)  &  32279/1990/05-6-2009(ΦΕΚ1189/Β/18-6-
2009)   όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν  σήμερα,  επειδή  με  την  παρ.  1Α της  παρούσας
απόφασης αφαιρέθηκε οριστικά  η άδεια λειτουργίας του ανωτέρω πρατηρίου υγρών καυσίμων .
2.  Η σφράγιση  των  παραπάνω εγκαταστάσεων θα  πραγματοποιηθεί  μετά  την  πάροδο  (30)
τριάντα  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  παρούσας  και  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στις
59555/2459/26-9-2000  (ΦΕΚ  1261/Β/18-10-2000)  &  32279/1990/05-6-2009(ΦΕΚ1189/Β/18-6-
2009) αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήμερα.
3. Ο  ιδιοκτήτης  ή  ο  εκμεταλλευτής  των  ανωτέρω εγκαταστάσεων,  στον  οποίο  κοινοποιείται  η
παρούσα απόφαση, είναι υποχρεωμένος :
  α)  εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται  στην παρούσα απόφαση, να εκκενώσει  τις
δεξαμενές καυσίμων, να έχει φροντίσει για τον καθαρισμό των δεξαμενών από τυχόν κατάλοιπα
από κατάλληλα  αδειοδοτημένη  εταιρεία,  οι  δεξαμενές  να  έχουν  γίνει  ελεύθερες  αερίων  και  εν
συνεχεία  με ευθύνη του,  να αποκοπούν ή αποσυνδεθούν οι  σωληνώσεις  εντός των φρεατίων
δεξαμενών και να τοποθετηθούν 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
Υπηρεσία μας.
  γ) το αργότερο σε πέντε μέρες από την ημέρα της σφράγισης, να τοποθετήσει, στην είσοδο των
εγκαταστάσεων, πινακίδα διαστάσεων 1,00 Χ 0,60 μ. η οποία θα φέρει την ένδειξη  «ΚΛΕΙΣΤΟ –
ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
  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.
4. Όσοι εκ προθέσεων διαρρηγνύουν ή βλάπτουν την σφραγίδα που τίθεται από την αρμόδια αρχή
κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  3  της  32279/1990  απόφασης  του  Υπουργού  Μεταφορών  και
Επικοινωνιών, όσοι με οποιονδήποτε τρόπο ματαιώνουν τη σφράγιση αυτή, καθώς και όσοι με
οποιονδήποτε τρόπο θέτουν σε λειτουργία τέτοια εγκατάσταση μετά τη σφράγιση της, τιμωρούνται
με τις ποινές του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ.
3 του Ν. 2465/97. 
5.  Δύναται εντός προθεσμίας 15 ημερών, η άσκηση  αίτησης  θεραπείας από οποιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον, ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την παρούσα απόφαση , καθώς επίσης και
άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης,  ενώπιον του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα  227,228 και 238  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87Α΄/7-6-2010), όπως ισχύει σήμερα. 
6. Η με αρ.πρωτ. ΓΠ-18-4541/28-09-2018 απόφαση μας παύει να ισχύει.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

     ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΑΜΕΓΚΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
      1.   Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας
            Οδός Εθνικής Αντιστάσεως & Δήμητρος

     Τ.Κ.19200  Ελευσίνα
     2.    Πυροσβεστική  Υπηρεσία  Ελευσίνας

     Οδός Ν.Νέζη κ Κανάρη
    Τ.Κ. 19200  Ελευσίνα

      3.    Υπουργείο  Περιβάλλοντος και Ενέργειας
       Δ/νση Ελέγχου Διακίνησης & Αποθήκευσης Καυσίμων
       Οδός Μεσογείων 119
        Τ.Κ. 101.92 – Αθήνα
4.   Δ.Ο.Υ Ελευσίνας

              Εθνικής Αντίστασης & Δήμητρος
              Τ.Κ. 19200 Ελευσίνα
      5.  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
            ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
            Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης,
             Τ.Κ. 18346, Αθήνα  
       6.  ΜΑЇΣΤΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
            Μεγαρίδος 11
            19300 Ασπρόπυργος        
            ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
       7. ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ
           Καποδιστρίου 5
           16672 Βάρη Αττικής
       8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
            ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
            Ακαδημίας 7-9
            10671  Αθήνα
             (Με την παράκληση της ενημέρωσης των σχετιζόμενων Υπηρεσιών)
Εσωτερική Διανομή
Χρονολογικό Αρχείο
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