
        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αθήνα    22 – 10 – 2020 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣ.ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΛ. ΑΛΛ.   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 6289/20 (Σχ. 5951/20, 5633/20, 
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ                       5396/20) 
ΤΜΗΜΑ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  Αρ. Φακ. : Φ30.39 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ   
Ταχ.Δ/νση       : Πολυτεχνείου 4    
Ταχ.Κώδικας   : 104 33 - ΑΘΗΝΑ    
Πληροφορίες   : Γ. Κριτσωτάκης    
Τηλέφωνο       : 213 210 1116    
FAX                : 213 210 1135    
e-mail             : anaptyksikt1@patt.gov.gr  

                                                                                      

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στον ΑΥΓΕΡΙΝΟ ΗΛΙΑ που βρίσκεται 

στην οδό ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 2 στον δήμο ΒΥΡΩΝΑ της Π. Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας 

Αττικής. 

Α.Φ.Μ. : 042723610                                                           Δ.Ο.Υ. : ΒΥΡΩΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. Κ.Τ  
Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98Α') και ισχύει. 

2. Το Π.Δ. 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» όπως ισχύει. 

3. Το Ν.3200/55 (ΦΕΚ 97Α') «Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης» όπως εκάστοτε ισχύει και το Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 
238 Α’/27.12.10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την αρ.37419/13479 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1661 Β’/11-05-2018. 

5. Την αρ. 457959/07-07-2020 (ΦΕΚ 2763Β΄) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής». 

6. Την υπ’ αρ. οικ. 89683/24-05-2016 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού τομέα Αθήνας «Παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής 
καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών» (ΦΕΚ 1465Β/2016). 

7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112Α/2010 ). 

8. Τις διατάξεις του Ν.2289/1995 (ΦΕΚ 27Α') «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων 
και άλλες διατάξεις» άρθρο 15 παρ. 4 εδάφιο 7 του κεφαλαίου Δ’ περί ρυθμίσεων θεμάτων τομέα 
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις του Νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 
2516/1997 (ΦΕΚ 159Α'). 

9. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α') «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως αυτός συμπληρώθηκε με το Ν.3734/2009 
(ΦΕΚ 8Α'), και το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120Α’), και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ΥΑ. Φ15/οικ.8102/625 
(ΦΕΚ 589Β΄/2005) και Φ15/οικ.7814/614 (ΦΕΚ 542Β΄/2005). 

10. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 44 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120Α’), και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ΥΑ 
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Φ.Γ.9.6/οικ.15712/1013 (ΦΕΚ 2540 Β’/2011), ΥΑ οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158 Β’/2012),  ΥΑ. 484/36/Φ.15 
(ΦΕΚ 230 Β’/2012). 

11. Το Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α') «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως 
αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95Α') «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης 
πετρελαιοειδών προϊόντων. – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». 

12. Την Υ.Α. Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156 (ΦΕΚ 1039Β’/2010) «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν.3054/2002 
(ΦΕΚ 230Α’), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα- Σφράγιση εγκαταστάσεων». 

13. Την Υ.Α. Δ2/16570 (ΦΕΚ 1306Β'/16/9/05) «Κανονισμός αδειών». 

14. Την Κ.Υ.Α. Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/05 (ΦΕΚ 218Β') «Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, 
τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν.3054/2002 και ετήσιων ανταποδοτικών τελών 
για τη χρήση των αδειών αυτών». 

15. Την Α.Π. Δ2/Α/Φ.5/6378/27-4-2005 ερμηνευτική εγκύκλιο της Κ.Υ.Α Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10.2.05 του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

16. Την Α.Π. Δ2/Α/Φ.8/11287/29-5-2006 Τροποποίηση της απόφασης Δ2/16570/7-9-05 «Κανονισμός 
Αδειών» (ΦΕΚ 1306Β’/2005), ως προς τα άρθρα 27 § 1 και 28 § 1 στ i και ii. 

17. Την Κ.Υ.Α. Δ2/Α’/Φ.8/16282/2008 (ΦΕΚ 1220Β’) «Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης» 

18. Την Κ.Υ.Α. Δ2/Α’/Φ.8/18985/2009 (ΦΕΚ 1820Β’) Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με 
αριθ.πρωτ. Δ2/Α’/Φ.8/16282/2008 απόφασης «Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης» (ΦΕΚ 
1220Β’/2008) ως προς τα άρθρα 2 και 5. 

19. Την Υ.Α. Δ2/Α/Φ8/16472/6-9-2010 (ΦΕΚ 1443Β’) «Τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης με αριθ. 
πρωτ. Δ2/Α/Φ.8/16282/30.6.2008, Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (ΦΕΚ1220Β’/2008), ως προς 
τα άρθρα 2 και 5». 

20. Την Υ.Α. Δ2/Α/19843/2011 (ΦΕΚ 2191Β’) Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. πρωτ. 
Δ2/16570/7.9.2005 (ΦΕΚ 1306Β’/2005) «Κανονισμός Αδειών». 

21. Την αρ. 5187/2016 άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης της Υπηρεσίας μας επ’ ονόματι του κ. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΗΛΙΑ και τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. 

22. Τις αρ. 6289/20, 5951/20 και 5396/20 αιτήσεις του κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΗΛΙΑ για χορήγηση άδειας πωλητή 
πετρελαίου θέρμανσης. 

23. Το γεγονός ότι ο αιτών πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α') και 
υπέβαλλε στην Υπηρεσία όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την Υ.Α. Δ2/16570 (ΦΕΚ 
1306/Β'/2005), για την χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. 

24. Την από 7-09-2016 σύμβαση αποκλειστικής εμπορικής συνεργασίας - προμήθειας πετρελαίου 
θέρμανσης με την «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΗΣ – ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΗ Ο.Ε.» 

25. Την αρ. …………………… άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης μετά αποθηκευτικών χώρων της 
…………………… από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης …………………… της Περιφέρειας …………………… / 
την ……………………άδεια λειτουργίας της Υπηρεσίας Μεταφορών – Επικοινωνιών / την αρ. 
ΑΔΑ:67Σ57Λ7-ΧΧΦ/Φ14.ΠΦΑ.468 Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας δεξαμενών της 
«ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΗΣ – ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΗ Ο.Ε.» της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής 

26. Τα αρ. ΝΧΑ 4022, ΙΤΙ 3833 ιδιόκτητα βυτιοφόρα του κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΗΛΙΑ. 

27. Το αρ. πρωτ. 26121/2020 πιστοποιητικό μη πτώχευσης του κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΗΛΙΑ από το τμήμα 
πτωχεύσεων πρωτοδικείου Αθηνών  που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας 

28. Το αρ. πρωτ. 284076/2020 αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΗΛΙΑ του τμήματος 
Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας 

29. Την από 02-09-2020 Υ.Δ. του Ν.1599/1986 του κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΗΛΙΑ ότι όλα τα στοιχεία που 
προσκομίστηκαν για την χορήγηση της άδειας είναι αληθή. 

30. Την από 15-10-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας μας. 

 

Αποφασίζουμε 

 
1. Χορηγούμε άδεια ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ στον κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟ ΗΛΙΑ επί της οδού 

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 2, στον δήμο ΒΥΡΩΝΑ χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, με τους 

ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 
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α. Η άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης ισχύει για όλη την επικράτεια 

i. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης που χρησιμοποιούνται από τον 
πωλητή πρέπει να είναι εφοδιασμένες με όλες τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας οι οποίες 
πρέπει να είναι σε ισχύ. 

ii. Για τα οχήματα που χρησιμοποιεί για τη διακίνηση των προϊόντων πρέπει να έχει νόμιμες 
άδειες από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και να τις χρησιμοποιεί τηρώντας 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται επί των προαναφερομένων αδειών. 

iii. Ο κάτοχος της άδειας και για όσο χρόνο διατηρεί την άδειά του, υποχρεούται 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 
θα πρέπει να πληροί τους τεχνικούς όρους της διεθνούς συμφωνίας A.D.R. 2011 βάσει 
σχετικών πιστοποιητικών που επισυνάπτονται και το οποίο υποχρεούται να αντικαθιστά σε 
περίπτωση απώλειας, καταστροφή ή λήξεως της μισθωτικής σύμβασης. 

β. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί προσκομίζοντας στην αρμόδια Υπηρεσία 
(Ανάπτυξης) 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 ΑΦΜ. 

2. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να διαθέτει στον τελικό καταναλωτή ΜΟΝΟ τα κάτωθι προϊόντα : α) 
πετρέλαιο θέρμανσης (heating diesel) και β) φωτιστικό πετρέλαιο χύμα ή σε συσκευασία. 

3. Ο κάτοχος της άδειας:  

i εφόσον διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους με άδεια λειτουργίας τουλάχιστον 80m3, δύναται να πωλεί 
πετρέλαιο θέρμανσης είτε χονδρικώς σε πωλητές πετρελαίου θέρμανσης που δεν διαθέτουν 
αποθηκευτικούς χώρους 80m3 είτε λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές. 

ii εφόσον δεν διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους με άδεια λειτουργίας τουλάχιστον 80m3, μπορεί να 
πωλεί πετρέλαιο θέρμανσης μόνο λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές. 

iii δύναται να διαθέτει το συσκευασμένο σε δοχεία φωτιστικό πετρέλαιο είτε σε τελικούς καταναλωτές 
είτε σε άλλα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης. 

4. Ο κάτοχος της άδειας εφόσον διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους με άδεια λειτουργίας τουλάχιστον 80m3, 
δύναται να προμηθεύεται το πετρέλαιο θέρμανσης από τις εταιρείες πετρελαιοειδών που κατέχουν άδεια 
εμπορίας κατηγορίας Α του Ν.3054/2002. Προκειμένου δε να προμηθευτεί το πετρέλαιο θέρμανσης 
καθώς και το φωτιστικό πετρέλαιο οφείλει να καταθέτει αντίγραφο της αδείας του στην προμηθεύτρια 
εταιρεία εμπορίας, η οποία είναι υποχρεωμένη να αναγράφει τον αριθμό της εν λόγω άδειας στα 
παραστατικά έγγραφα που εκδίδει. 

5. Ο κάτοχος της άδειας εφόσον δεν διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους με άδεια λειτουργίας τουλάχιστον 
80m3 υποχρεούται να συνάπτει αποκλειστική σύμβαση προμήθειας με πωλητή πετρελαίου θέρμανσης 
που διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους τουλάχιστον 80m3 με άδεια λειτουργίας. Η σύμβαση αυτή 
υποβάλλεται και θεωρείται, εντός δέκα (10) ημερών από την σύναψή της, στην Υπηρεσία Ανάπτυξης 
της οικείας Περιφέρειας και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αντίστοιχα, κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση 
λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να συνάψει άμεσα νέα 
σύμβαση με άλλο πωλητή χονδρικής- λιανικής πώλησης με την ίδια διαδικασία. 

6. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να παραδίδει το πετρέλαιο θέρμανσης, με ευθύνη του, στον τελικό 
καταναλωτή, αναγράφοντας τον αριθμό αδείας του στα σχετικά παραστατικά πώλησης (τιμολόγια-
αποδείξεις) και σε περίπτωση παράδοσης φωτιστικού πετρελαίου σε κατάστημα λιανικής πώλησης, που 
δικαιούται τη διάθεσή του σε τελικό καταναλωτή, τον αριθμό άδειας λειτουργίας του. 

7. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος να παρέχει οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί στην αρμόδια 
Υπηρεσία και να δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο από εξουσιοδοτημένους υπάλληλους του Υπουργείου 
Ανάπτυξης ή των αρμοδίων υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των οικείων Περιφερειών. 

8. Με την παρούσα παύει η ισχύς της αριθ. 5187/2016 απόφασης της Υπηρεσίας μας. 

9. Η άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να 
εφοδιαστεί με άλλη άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.  

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

11. Η  παρούσα άδεια παύει να ισχύει αυτοδίκαια στις περιπτώσεις που ο κάτοχος της διαθέτει ταυτόχρονα 
άδεια πρατηρίου υγρών καυσίμων ή δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης και δεν είναι σε ισχύ. 

12. Σε περίπτωση αγοράς ή λήξεως της μισθωτικής σύμβασης των οχημάτων, η παρούσα παύει να ισχύει 
και χρήζει τροποποιήσεως. 
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13. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας είναι και 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. 

14. Η άδεια πωλητή ανακαλείται με απόφαση της Υπηρεσίας μας όταν δεν τηρούνται οι προαναγραφόμενοι 
όροι και προϋποθέσεις. 

15. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή για παράβαση νόμου, από της κοινοποιήσεώς της 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, του Ν.3200/1955(ΦΕΚ 97Α’)  όπως εκάστοτε  ισχύουν, το  
άρθρο 7 §2  του  Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 96Α’) και το άρθρο 10 του «Κανονισμού Αδειών» (ΦΕΚ 
1306Β’/2005) από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η προσφυγή ασκείται δια μέσου της Υπηρεσίας 
μας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Κατεβλήθησαν τα νόμιμα  παράβολα: 

Νο : Διπλότυπο είσπραξης ΔΟΥ ΙZ’ ΑΘΗΝΩΝ, Α/Α 3766, ΚΑΕ 1110902001, 16-09-2020  200 € 

Νο : Διπλότυπο είσπραξης ΔΟΥ ΙZ’ ΑΘΗΝΩΝ, Α/Α 3765, ΚΑΕ 1110902001, 16-09-2020   40 € 

 

       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

  

 

                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  : 

* ο 1. Υ.Π.Ε.Κ.Α.  

        Δ/νση Εποπτείας & Διαχ. Πετρελαιοειδών   
              Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα (συν.: 2 φύλλα) 
 
       2.    Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών 
               Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. 
               Τμ. Στατιστ. Μεταποίησης, Ερευνας & Τεχνολογίας 
               Πειραιώς 46 & Επονιτών 
               185 10, Πειραιάς 
 
 3. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 
  ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 2 
  162 31 – ΒΥΡΩΝΑΣ 
 
 4. ΣΕΠΕ - ΚΕΠΕΚ 
  Σταδίου 29 
  101 10, Αθήνα 
 
* ο 5.  Δ.Ο.Υ. ΒΥΡΩΝΑ 
  Αδριανουπόλεως 45 
  161 21 – ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
 
  6.  Α.Τ. ΒΥΡΩΝΑ 
  Αγ. Δημητρίου 25Α 
  162 31 – ΒΥΡΩΝΑΣ 
    (Με την παράκληση να παρακολουθεί την εφαρμογή & τήρηση των όρων της Απόφασης) 

 
7.    Περιφέρεια Αττικής - Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 

     (για ανάρτηση στο Διαδίκτυο) 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ : 
Αρχείο Διεύθυνσης 
 
*  Υποχρεωτική κοινοποίηση για ανάκληση της άδειας 
ο Υποχρεωτική κοινοποίηση για χορήγηση άδειας 

ΑΔΑ: ΩΙ2Μ7Λ7-ΨΣΔ
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