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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ2/Α/Φ.8/11287   (1)
Τροποποίηση της απόφασης Δ2/16570/7.9.2005 Κανονι−

σμός Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16.9.2005), ως προς τα άρ−
θρα 27 παρ. 1 και 28 παρ. 1, στ. i και ii. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

2. Του π.δ. 381/1989 για τον Οργανισμό του Υπουργείου 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (νυν Ανάπτυ−
ξης) (ΦΕΚ 168/Α/1989).

3. Του π.δ. 27/1996 «Περί συγχωνεύσεως των Υπουρ−
γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο−
λογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 
19/Α/12.2.1996), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού 
(ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004)

4. Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α/247) «περί Δημοσίου Λογι−
στικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις».

5. Των άρθρων 4 (παρ. 2) και 14 του ν. 3054/2002 
«Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε με τον ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/20.4.2005).

6. Του άρθρου 6 παρ. 5 περίπτωση δ΄ του ν. 3054/2002, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 3419/2005 
(ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005).

7. Της υπ’ αριθμ. Ο −11136/24.8.2005 γνώμης της Ρυθμι−
στικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

8. Της Δ15/Φ19 οικ. 4040/24.2.2006 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης για την 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανά−
πτυξης Α. Νεράντζη και Ι. Παπαθανασίου» (ΦΕΚ 249/
Β/27.2.2006).

9. Του Κανονισμού Αδειών, που εκδόθηκε με την 
Δ2/16570/7.9.2005 απόφαση (ΦΕΚ 1306/Β/16.09.2005).

10. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλούν δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η απόφαση Δ2/16570/7.9.2005 «Κανονι−
σμός Αδειών» ως προς τα άρθρα 27 παρ. 1 και 28 παρ. 
1, στ. i και ii, τα οποία ισχύουν ως ακολούθως:

Άρθρο 27 παρ. 1

«Οι κάτοχοι άδειας μεταπωλητή πετρελαίου θέρμαν−
σης οφείλουν, έως τις 30.7.2006, να υποβάλουν αίτηση 
για τη χορήγηση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμαν−
σης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Οι άδειες 
που έχουν λήξει εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την 
ανανέωσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρού−
σας.»

Άρθρο 28 παρ. 1

i. «Κάτοχοι Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης οι 
οποίοι διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους με χωρητι−
κότητα μικρότερη των 100 κυβικών μέτρων ανά εγκα−
τάσταση, οφείλουν να αυξήσουν τη χωρητικότητα των 
αποθηκευτικών χώρων σε τουλάχιστον 100 κυβικά μέτρα 
ανά (εγκατάσταση έως τις 31.12.2007 και να υποβάλλουν 
τη σχετική άδεια λειτουργίας των αποθηκευτικών χώ−
ρων στην Αδειοδοτούσα Αρχή εντός δέκα (10) ημερών 
από τη χορήγηση αυτής.»

ii. «Κάτοχοι Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης οι 
οποίοι δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, οφείλουν 
να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώ−
ρων με ελάχιστη χωρητικότητα 200 κυβικών μέτρων ανά 
εγκατάσταση έως τις 30.6.2008 και να υποβάλλουν τη 
σχετική άδεια λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων 
στην Αδειοδοτούσα Αρχή εντός δέκα (10) ημερών από 
τη χορήγηση αυτής.»

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση 
Δ2/16570/7.9.2005 «Κανονισμός Αδειών».
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10298 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαΐου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ

F 
       Αριθμ. Δ3/Γ/10169 (2)
Μερική τροποποίηση της εγκατάστασης και διαδρομής 

του Αγωγού Φυσικού Αερίου «Κομοτηνή − Αλεξαν−
δρούπολη (Άνθεια)» στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ρο−
δόπης περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Αμα−
ράντων του Δήμου Μαρωνείας σε έκταση συνολικού 
εμβαδού 3.521 τ.μ. από τη θέση Κ0Α έως Κ0Γ. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη,
1. Το άρθρο 4 του ν. 1929/91 (ΦΕΚ 19/Α/15.2.1991) και το 

άρθρο 19 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10.9.1992) όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 14, 
παραγρ. 6, του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/8.2.1995) «Αναζή−
τηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και 
άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 1 του ν. 367/1976 «Περί αναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως ακινήτων προς ανεύρεση κλπ. υδρο−
γονανθράκων» (ΦΕΚ 162/Α/1976).

3. Το άρθρο 7 του ν. 1769/1988 «Κύρωση της από 9ης 
Δεκεμβρίου 1987 τροποποιητικής σύμβασης μεταξύ του 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και των Εταιρειών DENISON 
MINES LIMITED, και ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕ−
ΛΑΙΟΥ – ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΥΔΡΟΓΟ−
ΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. και των παραρτημάτων της 1, 2, 3, 
και 4 και ρύθμιση ζητημάτων υδρογονανθράκων» (ΦΕΚ 
66/Α/7.4.1988).

4. Την υπ’ αριθμ. 84611/24.12.2002 Κοινή Απόφαση ΥΠΕ−
ΧΩΔΕ – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ περί έγκρισης 
των Περιβαλλοντικών Όρων για το Έργο: «Αγωγός Με−
ταφοράς Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης “Κομοτηνή 
− Αλεξανδρούπολη (Άνθεια)”».

5. Την υπ’ αριθμ. Δ3/1946/16.2.2004 (ΦΕΚ 380/Β/25.2.2004) 
Απόφαση «Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυ−

σικού Αερίου “Κομοτηνή − Αλεξανδρούπολη (Άνθεια)” 
στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης».

6. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Φ.19/οικ. 4040/24.2.2006 (ΦΕΚ 
249/Β/27.2.2006) Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αν. Νεράντζη και Ι. Πα−
παθανασίου».

7. Αιτιολογική Έκθεση, αποφασίζουμε:

α) Τροποποιούμε μερικώς την υπ’ αριθμ. Δ3/1946/ 
16.2.2004 Απόφαση περί εγκατάστασης και διαδρομής 
του Αγωγού Φυσικού Αερίου «Κομοτηνή − Αλεξανδρού−
πολη (Άνθεια)» στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης, 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ 380/Β/25.2.2004), και ορίζουμε τη νέα διαδρομή και 
εγκατάσταση του Αγωγού Φυσικού Αερίου στο Νομαρ−
χιακό Διαμέρισμα Ροδόπης στην περιοχή του Δημοτικού 
Διαμερίσματος Αμαράντων του Δήμου Μαρωνείας σε 
έκταση συνολικού εμβαδού 3.521 τ.μ. από τη θέση Κ0Α 
έως Κ0Γ, όπως αυτή έχει προσδιορισθεί και απεικονί−
ζεται σήμερα με συνεχή γραμμή κόκκινου χρώματος 
στο συνημμένο στην παρούσα και υπό κλίμακα 1:1.000 
Κτηματολογικό Διάγραμμα υπ’ αριθμ. 8011−360−00−91−
01/Φύλλο 3 από 3/Αναθ. 3/09.05.2006 του Αγρονόμου 
Τοπογράφου Μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη που συντά−
χθηκε την 9.5.2006.

β) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της πα−
ραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27/
Α/8.2.1995) «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρο−
γονανθράκων και άλλες διατάξεις».

γ) Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης εγκα−
τάστασης του παραπάνω αγωγού μπορεί να αρχίσει η 
ελεύθερη εκτέλεση του έργου και οποιαδήποτε εκκρε−
μοδικία δεν την αναστέλλει.

δ) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 26 Μαΐου 2006 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ      




