
1/4 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,  
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

  
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

Μαρούσι,   02/  8 /2022 

Αριθ. Πρωτ.:  3321 
Σχετ:   3101 
 
Αρ. Φ: Π-188 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 18  
Ταχ. Κώδικας: 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Πληροφορίες: Β. Κυριακούλη 
Τηλέφωνο: 213 2100405 
e-mail: vkiriakouli@patt.gov.gr 

  
Προς.: Ως πίνακας αποδεκτών 

 
Θέμα:   

 
Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (λιανικής – χωρίς αποθηκευτικούς χώρους) στο 
φυσικό πρόσωπο ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, με έδρα στη Κηφισιά Αττικής επί της οδού 
Πύλου 19. 

  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Η ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ   
230/Α/2002), όπως ισχύει σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπως ισχύει σήμερα. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238 Α/27-12- 10), όπως 
ισχύει σήμερα. 

4. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. Δ.2/16570/2005 «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β), 
όπως ισχύει σήμερα. 

5. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με  αριθμ. Δ.19/Φ11/οικ.13098/1156/2010 «Κατηγορίες 
παραβάσεων του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά 
ζητήματα–Σφράγιση εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 1039/Β), όπως ισχύει σήμερα. 

6. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/2020 «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» (ΦΕΚ 3151/Β). 

7. Την αριθμ. πρωτ. 450172/20-5-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2697/Β/01-6-2022).  

8. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 387/2016 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών με θέμα 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 241/19-4-2016 (ΦΕΚ 1197/Β/2016) (ΑΔΑ: ΨΚΛΑ7Λ7-ΖΧΕ) Απόφασης 
του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών με θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών «Με εντολή 
Αντιπεριφερειάρχη» (ΦΕΚ 2621/Β). 

9. Τη με αριθ. πρωτ. 3101/14-7-2022 αίτηση περί χορήγησης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης του κ. 
ΚΛΟΥΒΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ. 

10. Τη με αριθ. πρωτ. 3321/28-7-2022 αίτηση με την οποία ο ενδιαφερόμενος υπέβαλε συμπληρωματικά 
στοιχεία. 
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11. Την από 22-7-2022 ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής της αίτησης του ενδιαφερόμενου 
για τη χορήγηση της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (λιανικής – χωρίς αποθηκευτικούς χώρους). 

12. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις αναφορικά με την ως άνω αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα άρθρα 5 και 6 της Υ.Α. Δ2/16570 (ΦΕΚ 1306/Β/2005). 

13. Την από 30/5/2022 εκτύπωση των στοιχείων Μητρώου της επιχείρησης με την επωνυμία:  «ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ», από όπου προκύπτουν οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας της επιχείρησης 
και η έδρα της.  

14. Το με αριθ. πρωτ. 353657/13-07-2022 αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΛΟΥΒΑΤΟΥ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.  

15. Το με αριθ. 31353/2022 Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη 
πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση, μη υποβολής σε εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό. 

16. Το αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (φορτηγό – βυτιοφόρο υγρών καυσίμων) δημοσίας 
χρήσης ιδιοκτησίας του αιτούντα με αριθ. κυκλοφορίας ΝΧΑ 3971. 

17.   Το με αριθ. πρωτ. 1919859.2824836/25-7-2022 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του 
αρμόδιου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η ενεργή κατάσταση της εταιρείας. 

18.   Την από 13/07/2022 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΛΟΥΒΑΤΟΥ 
του ΧΡΗΣΤΟΥ ψηφιακά υπογεγραμμένη με την οποία βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που 
προσκομίστηκαν είναι αληθή. 

19. Την από 29/07/2022 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΛΟΥΒΑΤΟΥ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ ψηφιακά υπογεγραμμένη με την οποία βεβαιώνει ότι δεν έχει ίδιους αποθηκευτικούς χώρους, 
δεν είναι κάτοχος πρατηρίου υγρών καυσίμων και ότι το όχημα που θα χρησιμοποιεί για τη μεταφορά 
πετρελαίου θέρμανσης έχει αριθμό κυκλοφορίας ΝΧΑ 3971 . 

20. Την από 6/6/2022 σύμβαση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης μεταξύ της ενδιαφερόμενης επιχείρησης 
και της προμηθεύτριας εταιρίας με την επωνυμία: «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» από τις εγκαταστάσεις ή τα υποκαταστήματα της προμηθεύτριας που λειτουργούν 
εντός των διυλιστηρίων Ασπροπύργου Αττικής με διάρκεια ισχύος μέχρι την 30/04/2023. 

21. Την από 07/03/2016 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθ. πρωτ. 
ΔΥδρογ/Ε/Φ.8/184446 (ΑΔΑ: 6Χ0Λ4653Π8-ΕΨΖ) περί ανανέωσης της άδειας εμπορίας Πετρελαιοειδών 
προϊόντων κατηγορίας Α΄ της εταιρείας με την επωνυμία: «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» με διάρκεια ισχύος μέχρι την 07/03/2024. 

22. Την από 09/03/2017 Απόφαση του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών 
Πόρων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής με αριθ. πρωτ. 
1450/Φ14. ΑΣΠΡ.5575 περί τροποποίησης της άδειας λειτουργίας (λόγω αλλαγής χρήσης της δεξαμενής 
Δ-1) της μονάδας αποθήκευσης πετρελαιοειδών της εταιρείας «ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» που βρίσκεται στο Ο.Τ. 11 στο ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ (Τομέας II) 
του  Δήμου Ασπροπύργου Αττικής. 

23. Το γεγονός ότι καταβλήθηκε από τον αιτούντα το προβλεπόμενο ανταποδοτικό τέλος διακοσίων ευρώ 
(200,00 €) μέσω της εφαρμογής e-παράβολο του Taxisnet για την έκδοση της άδειας ( e-παράβολο με 
κωδικό πληρωμής:  RF 37 9051 0600 9500 5113 5455 5). 

24. Το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία για τη χορήγηση της άδειας 
Λιανικής Εμπορίας στον αιτούντα και ειδικότερα της άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης λιανικής 
χωρίς αποθηκευτικούς χώρους. 

25. Την από 02/8/2022 εισήγηση της Υπηρεσίας μας.  
 

Αποφασίζουμε 
 
Τη χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, (λιανικής – χωρίς αποθηκευτικούς χώρους) στο φυσικό 
πρόσωπο ΚΛΟΥΒΑΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ, με Α.Φ.Μ: 143546313 -  ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 
διάρκειας ισχύος τεσσάρων (4) ετών. 
Η έδρα δραστηριότητας είναι επί της οδού Πύλου 19 στην Κηφισιά Αττικής. 
Το μέσο μεταφοράς που θα χρησιμοποιείται για την άσκηση της δραστηριότητας είναι το όχημα με αριθμό 
κυκλοφορίας ΝΧΑ 3971. 
 
Η παρούσα άδεια ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της. 
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Η αίτηση για την ανανέωσή της υποβάλλεται τουλάχιστον (3) τρεις μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της. 
 
 
Η παρούσα άδεια χορηγείται: 
Α. Με τους παρακάτω γενικούς όρους: 
  1) Υποχρέωση σεβασμού κανονιστικού πλαισίου 
   Σε όλο το χρόνο ισχύος της παρούσας άδειας, ο κάτοχός της οφείλει: 
(α) Να τηρεί τις διατάξεις του Ν.3054/2002, όπως ισχύει, και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ 
εξουσιοδότηση του νόμου αυτού. 
(β) 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. 
(γ) Να ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο σύμφωνο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί 
ανταγωνισμού. 
(δ) Να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδονται σύμφωνα με τη διάταξη 
της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.3054/2002, όπως ισχύει. 
(ε) Να τηρεί κάθε υποχρέωση που επιβάλλεται με τη θέση σε εφαρμογή του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης 
καθώς και με αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρμογή μέτρων 
έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει. 
2) Υποχρέωση καταβολής τελών 
Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει να καταβάλλει εμπρόθεσμα και σύμφωνα με το νόμο τα τέλη που του 
αναλογούν. Ειδικότερα υποχρεούται να καταβάλλει στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. ή στην εφαρμογή e-παράβολο του 
Taxisnet, ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για τη χρήση της άδειας, ύψους σαράντα ευρώ (40,00 €) υπέρ του 
Λογαριασμού 6ου Βαθμού 1110902001 (πρώην ΚΑΕ 3421) και να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας αντίγραφο του 
διπλότυπου είσπραξης ή του e-παραβόλου.  
3) Τήρηση λογαριασμών και Βιβλίου Διακίνησης Πετρελαίου 
Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 11 του Ν.3054/2002, όπως ισχύει, σχετικά με την τήρηση λογαριασμών και Βιβλίου Διακίνησης 
Πετρελαίου. 
4) Υποχρέωση παροχής και γνωστοποίησης στοιχείων 
Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει: 
(α) Να παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στην Περιφέρεια Αττικής, ως Αδειοδοτούσα 
Αρχή, τα έγγραφα και τα στοιχεία που του ζητούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 
(β) Να παρέχει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στοιχεία σχετικά με την άσκηση της 
δραστηριότητάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.3054/2002 , όπως ισχύει. 
(γ) 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 παρ.4, του άρθρου 11 του 
Ν.3054/02, όπως ισχύει 
(δ) Να γνωστοποιεί άμεσα στην Περιφέρεια Αττικής 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. 
5) Διεξαγωγή ελέγχων 
Ανά πάσα στιγμή, ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει να επιτρέπει στα αρμόδια όργανα να διεξάγουν 
ελέγχους των εγκαταστάσεων και των βιβλίων, στοιχείων και λογαριασμών του, συμπεριλαμβανομένου του 
βιβλίου διακίνησης πετρελαίου.   

 
  Β. Με τους παρακάτω ειδικούς όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς: 

1) Ο κάτοχος της παρούσας άδειας δύναται να πωλεί πετρέλαιο θέρμανσης μόνο λιανικώς σε τελικούς 
καταναλωτές. Υποχρεούται να συνάπτει έγγραφη σύμβαση προμήθειας, η οποία υποβάλλεται και θεωρείται 
στην Περιφέρεια Αττικής εντός δέκα (10) ημερών από τη σύναψή της και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τις κείμενες 
διατάξεις. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, υποχρεούται να συνάπτει άμεσα νέα 
σύμβαση ακολουθώντας τη ίδια διαδικασία. Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί προϋπόθεση για 
την ανανέωση της άδειας Πωλητή Πετρελαίου θέρμανσης. 
2) Ο κάτοχος της παρούσας άδειας υποχρεούται για όσο χρόνο διατηρεί την άδειά του 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 
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συμφωνίας A.D.R. 2011, βάσει σχετικού πιστοποιητικού και το οποίο υποχρεούται να αντικαθιστά σε 
περίπτωση απώλειας, καταστροφής, ή λήξεως της μισθωτικής σύμβασης. 
Επίσης τα οχήματα αυτά θα πρέπει να έχουν νόμιμες άδειες από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και να τις χρησιμοποιεί τηρώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται επί των 
προαναφερόμενων αδειών. 
3) Ο κάτοχος της παρούσας άδειας δύναται να διακινεί και 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. 
 
Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τη δραστηριότητα που 
ασκείτε, επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 17 του  Ν.3054/2002, όπως ισχύει 
σήμερα, και της Υπουργικής Απόφασης με  αριθμ. Δ.19/Φ11/οικ.13098/1156/2010 «Κατηγορίες παραβάσεων 
του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα–Σφράγιση 
εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 1039/Β), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. 
 
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή για λόγους νομιμότητας ή ουσίας από οποιονδήποτε 
δικαιολογεί έννομο συμφέρον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 
Δ.2/16570/2005 «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β), όπως ισχύει σήμερα, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την κοινοποίηση ή τη δημοσίευσή της. 

 
  Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη 

 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης 
   
   
  Νικόλαος Τελαλίδης 

                   
 
   
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1.  Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  

 Μεσογείων 119 
 101 92 ΑΘΗΝΑ  

2.  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Νίκης 5-7 

  101 80 ΑΘΗΝΑ 
3. Ελληνική Στατιστική Αρχή  

 Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα 
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας και Τεχνολογίας  
Πειραιώς 46 και Επονιτών 
185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

4. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Βορείου Τομέα 
Αθηνών, 
Λεωφ. Κηφισίας 20 
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ 
(με την παράκληση να μας γνωστοποιεί κάθε τυχόν μεταβολή ή 
ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας του αναφερομένου στην 
παρούσα ως μέσου μεταφοράς)   

5. Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
Αχαρνών 43,  
145 61  ΚΗΦΙΣΙΑ    

6. ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Πύλου 19,  
145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ  
 

Εσωτερική Διανομή : 
Αρχείο Διεύθυνσης 
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