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ΘΕΜΑ: «Ανανέωση της αρ.πρωτ.:∆.Α.1814/16-10-2012 άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρµανσης µε 
αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας «ΥΙΟΙ Χ.ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ Ο.Ε.» µε διακριτικό τίτλο 
«ARTOIL», µε ταυτόχρονη τροποποίηση αυτής λόγω µείωσης των αποθηκευτικών χώρων». 

Α.Φ.Μ. :800418664                          ∆ΟΥ: ΑΡΤΑΣ 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
Ο    ΑΝΤ ΙΠΕΡ ΙΦΕΡΕ Ι ΑΡΧΗΣ  

ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ Ι ΑΚΗΣ    ΕΝΟΤΗΤΑΣ    ΑΡΤΑΣ  

Έχοντας   υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», και του Π.∆.140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-
2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου». 

2. Τον Ν.3054/02 (ΦΕΚ 230 Α) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τους Ν.3190/03 (παρ.1, άρθρο 21, ΦΕΚ 249 Α), Ν.3335/05 (Κεφ. 
Β, ΦΕΚ 95 Α), Ν.3419/05 (άρθρο 27, ΦΕΚ 297 Α), Ν.3423/05 (ΦΕΚ 304 Α), Ν.3522/06 (άρθρο 36, 
ΦΕΚ 276 Α), Ν.3587/07 (παρ.2, άρθρο 19, ΦΕΚ 152 Α), Ν.3653/08 (άρθρο 55, ΦΕΚ 49 Α), Ν.3734/09 
(παρ.5, άρθρο 34 ΦΕΚ 8 Α), Ν.4093/12 (παρ.Ι3, ΦΕΚ 222 Α΄), την Π.Ν.Π. της 12ης Νοεµβρίου 2012 
(άρθρο 3 παρ.4, ΦΕΚ 224 Α΄), τον ν.4111/13 (άρθρο 19 παρ.4, ΦΕΚ 18 Α΄) και τον Ν.4254/2014 
(Υποπαράγραφος Στ.2, ΦΕΚ 85 Α΄). 

3. Την αριθµ. ∆.19/Φ11/οικ.13098/1156/2010 Υ.Α. «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 
Α), όρια προστίµου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήµατα – Σφράγιση εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 1039 
Β). 

4. Την Κ.Υ.Α. ∆2/Α/Φ.5/οικ.2490/10-2-2005 (ΦΕΚ 218/Β/18-2-2005) «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» και την Αριθµ. ∆2/Α/1317/2013 (ΦΕΚ 115 Β΄ ) 
τροποποίηση αυτής. 

5. Την αριθµ.∆2/16570/7-9-2005 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Κανονισµός Αδειών» (ΦΕΚ 
1306/Β/16-9-2005), όπως τροποποιήθηκε ή συµπληρώθηκε µε τις υπ’ αριθµ.∆2/Α/Φ.8/11287/06 (ΦΕΚ 
771 Β΄), ∆2/Α/Φ.8/25750/07 (ΦΕΚ 2512 Β΄), ∆2/Α/19843/30.09.2011 (ΦΕΚ 2191 Β΄), ∆2/Α/22285/12-
11-2012 (ΦΕΚ 2998 Β΄), ∆2/Α/21366/3-12-2013 (ΦΕΚ 3070 Β΄) και 
Αριθ.∆Υδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269/2016 (ΦΕΚ 2684 Β΄) Υπουργικές Αποφάσεις και τον Ν.4254/2014 
(ΦΕΚ 85 Α΄). 

6. Την αριθµ. ∆2/Α/Φ.8/16282/08 (ΦΕΚ 1220 Β) Κ.Υ.Α. «Άδεια Πωλητή Πετρελαίου Θέρµανσης», όπως 
τροποποιήθηκε µε τις αριθµ. ∆2/Α/Φ.8/18985/09 (ΦΕΚ 1820 Β) και ∆2/Α/Φ.8/16472/10 (ΦΕΚ 1443 Β) 
Κ.Υ.Α. 
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7. Την Κ.Υ.Α. Αριθµ. Α8/48012/2053/2012 (ΦΕΚ 3052 Β) « Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων 
φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας Λιανικής Εµπορίας του άρθρου 7 παρ.3 
εδάφια α, β και γ του ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) και λοιπές διατάξεις». 

8. Την ΚΥΑ Αριθµ.οικ.48941/3564/2012 (ΦΕΚ 3052 Β΄) «Τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήµατος 
εντοπισµού θέσης (GPS) σε µεταφορικά µέσα πετρελαιοειδών προϊόντων» όπως τροποποιήθηκε µε την 
ΚΥΑ Αριθµ.οικ.3076/3284/2013 (ΦΕΚ 1818 Β΄). 

9. Τον Ν.3986/2011 (άρθρο 36, ΦΕΚ 152 Α) «Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015», και την αριθµ. ∆ΕΦΚ Α 5042638 ΕΞ2011 (ΦΕΚ 
2283/Β/2011) Υ.Α. 

10. Την Υ.Α. Αριθµ.∆1/Τµήµα Β’ /12565 (ΦΕΚ 1015/Β/21-6-2007) «Κανονισµός Τήρησης Αποθεµάτων 
Ασφαλείας». 

11. Την ΚΥΑ Αριθµ.ΠΟΛ.1206/2013 (ΦΕΚ 2237 Β΄) «Εγκατάσταση Ολοκληρωµένων Συστηµάτων Ελέγχου 
και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων Εισροών-Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου 
θέρµανσης και διασφάλιση συναλλαγών µέσω αυτών». 

12. Την ΚΥΑ Αριθ.Φ2-1871/2013 (ΦΕΚ 2173 Β΄) «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων-καθορισµός 
διαδικασιών επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα 
ολοκληρωµένα συστήµατα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων», όπως 
τροποποιήθηκε µε την Αριθµ.Φ2-518/2014 (ΦΕΚ 575 Β΄) ΚΥΑ. 

13. Τον Ν.3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών 
δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄/17-6-2011), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/11-3-05) όπως 
αυτός ισχύει µε το άρθρο 40 του Ν.3982/2011. 

14. Την µε αρ.πρωτ.∆.Α.1519/29-09-2016 αίτηση της εταιρείας «ΥΙΟΙ Χ.ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ Ο.Ε.» µε 
διακριτικό τίτλο «ARTOIL», συνοδευόµενη µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, µε την οποία ζητά την 
ανανέωση της αρ.πρωτ.:∆.Α.1814/16-10-2012 άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρµανσης, και την 
τροποποίηση αυτής (λόγω τροποποίησης της άδειας λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων). 

15. Την ανάρτηση περίληψης της αρ.πρωτ.:∆.Α.1519/29-09-2016 αίτησης στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Άρτας 
την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016. 

16. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε ένσταση επί της αρ.πρωτ.:∆.Α.1519/29-09-2016 αιτήσεως της εταιρείας 
«ΥΙΟΙ Χ. ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ Ο.Ε.» εντός της προβλεπόµενης από τη σχετική Νοµοθεσία προθεσµίας. 

17. Την αρ.πρωτ.:∆.Α.1505/Φ14.660/28-09-2016 «Υπεύθυνη ∆ήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής 
Μονάδας Χαµηλής Όχλησης» για τη µονάδα αποθήκευσης πετρελαίου θέρµανσης, αποθηκευτικής 
ικανότητας 99.769,95lt της εταιρείας «ΥΙΟΙ Χ. ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ Ο.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «ARTOIL», 
που βρίσκεται στη θέση «Γυαλός» του ∆ήµου Πέτα του Νοµού Άρτας (αντικατάσταση της 
αρ.πρωτ.:∆.Α.1741/Φ14.660/29-08-2012 «Υπεύθυνης ∆ήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής 
Μονάδας Χαµηλής Όχλησης» λόγω µείωσης της αποθηκευτικής ικανότητας των δεξαµενών από 200m3 
σε 99,778m3 και εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου εισροών-εκροών). 

18. Τα αρ.πρωτ.:2551/04-10-2016, 2662/17-10-2016 και 2663/17-10-2016 Πιστοποιητικά περί µη 
πτωχεύσεως, µη υποβολής αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση, µη υποβολής σε εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό της εταιρείας «ΥΙΟΙ Χ. ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ Ο.Ε.» από 
το Πρωτοδικείο Άρτας. 

19. Τα αρ.πρωτ.:11753/06-10-2012 και 11755/06-10-2016 αντίγραφα Ποινικού Μητρώου για γενική Χρήση 
από το Τµήµα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Άρτας. 

20. Την αρ.πρωτ.:1334/07-10-2016 βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας και την αρ.πρωτ.:62433229/30-
09-2016 βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας για την εταιρεία «ΥΙΟΙ Χ. ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ Ο.Ε.». 

21. Το υπηρεσιακό αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του µε αριθµό κυκλοφορίας ΑΤΒ 2547 ιδιόκτητου 
βυτιοφόρου ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτου µεταφοράς υγρών καυσίµων, από τη ∆ιεύθυνση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, καθώς και τα µε αριθµό 278/12-2015/229/19-12-2015 
και 278/09-2016/273/27-09-2016 Πιστοποιητικά Έγκρισης Οχήµατος Μεταφοράς Επικίνδυνων 
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Εµπορευµάτων (ADR) για τα ιδιόκτητα βυτιοφόρα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως µεταφοράς υγρών 
καυσίµων µε αριθµούς κυκλοφορίας ΑΤΒ 2547 και ΑΤΗ 7865 αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται σε ισχύ. 

22. Την από 12-10-2016 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 του κου Σιαπλαούρα Κωνσταντίνου του 
Χρήστου, νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας «ΥΙΟΙ Χ. ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ Ο.Ε.», ότι όλα τα στοιχεία και 
τα δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στην αίτηση είναι αληθή και ότι τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 1Β του Παραρτήµατος 4 του Κανονισµού Αδειών δεν προσκοµίστηκαν γιατί δεν έχει 
επέλθει µεταβολή στην εταιρεία. 

 

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

1. Τροποποιούµε την αρ.πρωτ.:∆.Α.1814/16-10-2012 άδεια πωλητή πετρελαίου θέρµανσης της εταιρείας 
«ΥΙΟΙ Χ. ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ Ο.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «ARTOIL», λόγω τροποποίησης της άδειας 
λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων (µείωση αποθηκευτικών χώρων από 200m3 σε 99,77m3 και 
εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου εισροών-εκροών), και ταυτόχρονα ανανεώνουµε αυτήν για τέσσερα (4) 
έτη, δηλαδή µέχρι και τις 16-10-2020, όπως αναφέρεται παρακάτω : 

α ) Έδρα εταιρείας : Θέση «Γυαλός», Αγιος ∆ηµήτριος Πέτα, ∆ήµος Νικολάου Σκουφά, Νοµός Άρτας 

β) Βυτιοφόρα Αυτοκίνητα : ∆ύο (2) ιδιόκτητα βυτιοφόρα οχήµατα, µε αριθµούς κυκλοφορίας ΑΤΗ 7865 και 
ΑΤΒ 2547, µικτού βάρους 5,5 τόνων και 3,4 τόνων αντίστοιχα, για τα οποία θα πρέπει να τηρούνται οι όροι 
και προϋποθέσεις που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους, να πληρούν τους τεχνικούς όρους της 
διεθνούς συµφωνίας A.D.R. 2011, βάσει σχετικού πιστοποιητικού, και τa οποίa, σύµφωνα µε το άρθρο 3 
παρ.2Γ σε συνδυασµό µε το αρθρο 6 παρ.3 της αριθµ. Α8/48012/5053/2012 (ΦΕΚ 3052 Β) Κ.Υ.Α. επιτρέπεται 
να κινούνταιι από τις εγκαταστάσεις του προς τους τελικούς καταναλωτές και αντίστροφα, αποκλειόµενης της 
φόρτωσης από τις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας Εµπορίας κατηγορίας Α. 

δ) Εγκαταστάσεις Αποθηκευτικών Χώρων : Μία (1) εγκατάσταση αποθηκευτικής ικανότητας 99.769,95lt 
αποτελούµενη από δύο (2) υπόγειες δεξαµενές πετρελαίου θέρµανσης χωρητικότητας 50.257,31lt και 
49.512,64lt αντίστοιχα, η οποία βρίσκεται στη θέση «Γυαλός» στον Άγιο ∆ηµήτριο Πέτα στο ∆ήµο 
Νικολάου Σκουφά του Νοµού Άρτας και είναι εφοδιασµένη µε την αρ.πρωτ.:∆.Α.1505/Φ14.660/28-09-2016 
«Υπεύθυνη ∆ήλωση Έναρξης Λειτουργίας» στο όνοµα της εταιρείας «ΥΙΟΙ Χ. ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ Ο.Ε.». 

δ) Γεωγραφική περιοχή ισχύος της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης: Όλη η επικράτεια. 

2. Καθ’ όλο το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η άδεια, ο κάτοχος της 
παρούσας Άδειας δύναται να διαθέτει : 

����  α) Πετρέλαιο θέρµανσης (gas-oil, diesel-oil που δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται ως 
καύσιµο κινητήρα εσωτερικής καύσης) είτε χονδρικώς σε πωλητές πετρελαίου θέρµανσης 
που δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους ή διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους 
µικρότερους των 80m3 είτε λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές 

���� β) 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 και 

���� γ) Diesel κίνησης αποκλειστικά και µόνο για σκοπούς θέρµανσης στα νοµικά πρόσωπα του 
άρθρου 2 παρ.4 και του άρθρου 101 παρ.1 του ν.2238/1994. 

3. Καθ’ όλο το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η άδεια, ο κάτοχος της 
παρούσας Άδειας υποχρεούται να κατέχει τουλάχιστον ένα Ι.Χ.-Β/Φ όχηµα ή να έχει µισθώσει τουλάχιστον 
ένα ∆.Χ.-Β/Φ για την εξυπηρέτηση των αναγκών τροφοδοσίας για την πώληση πετρελαίου θέρµανσης, το 
οποίο να πληροί τους τεχνικούς όρους της διεθνούς συµφωνίας A.D.R. 2011, βάσει σχετικού πιστοποιητικού 
και το οποίο υποχρεούται να αντικαθιστά σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή λήξεως της µισθωτικής 
σύµβασης, και να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία µας κάθε µεταβολή σχετικά µε τη διαθεσιµότητα αυτών. 

4. Καθ’ όλο το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η άδεια, ο κάτοχος της 
παρούσας Άδειας επιτρέπεται να προµηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα για θέρµανση από εταιρείες 
εµπορίας πετρελαιοειδών µε άδεια κατηγορίας Α΄, ∆ιυλιστήρια και εισαγωγές εφόσον υπάρχει 
εγκατεστηµένο και σε πλήρη λειτουργία σύστηµα εισροών-εκροών. ∆εν επιτρέπεται η προµήθεια πετρελαίου 
θέρµανσης από κάτοχο αδείας Λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίµων. 
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5. Για την ανανέωση της παρούσας άδειας, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να υποβάλλει σχετική αίτηση, στην 
εκάστοτε αρµόδια Υπηρεσία, τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της ισχύος της. 

6. Σε περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων των αποθηκευτικών χώρων, η παρούσα άδεια χρήζει 
τροποποίησης και ο κάτοχός της οφείλει να µεριµνήσει σχετικά. 

7. Σε περίπτωση αλλαγής επωνυµίας, ο κάτοχος της αδείας υποχρεούται να την γνωστοποιήσει στην 
Αδειοδοτούσα Αρχή σύµφωνα µε το πρότυπο ειδοποιητήριο σηµείωµα που προβλέπεται από την 
Αριθ.∆Υδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269/2016 (ΦΕΚ 2684 Β΄) Υ.Α. . 

8. Σε κάθε άλλη περίπτωση αλλαγής στοιχείων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η παρούσα Άδεια, ο κάτοχός 
της οφείλει να ενηµερώνει σχετικά την Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία και προβαίνει, κατά την κρίση της, σε 
αυταπάγγελτη τροποποίησή της. 

9. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αρ.πρωτ.:∆.Α.1814/16-10-2012 άδεια πωλητή πετρελαίου θέρµανσης. 

10. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννοµο συµφέρον, 
ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας & εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την 
δηµοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο. 
 

Κατεβλήθησαν τα νόµιµα ανταποδοτικά τέλη : 
1. ∆ιπλότυπο είσπραξης ∆ΟΥ Άρτας, 
    µε Α/Α : 3220, ηµ/νια : 06-10-2016, ΚΑΕ : 3421, ποσό 200,00 € 

1. ∆ιπλότυπο είσπραξης ∆ΟΥ Άρτας, 
    µε Α/Α : 3221, ηµ/νια : 06-10-2016, ΚΑΕ : 3421, ποσό 40,00 € 
 

Ο    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΤΑΣ 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΨΑΘΑΣ 
 
 
 
 
 

 Η γνωστοποίηση της παρούσας Απόφασης, θα γίνει µε ξεχωριστό έγγραφο, σε εφαρµογή της 
αριθ.πρωτ.:14625/27.06.2012 (Α∆Α:Β4ΛΝΧ-Θ1∆) εγκυκλίου του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, στους ακόλουθους φορείς, για ενέργειες όπου απαιτούνται : 
 
 
 

(1) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας 
∆.νση Εποπτείας της ∆ιαχείρισης Πετρελαιοειδών 
Μεσογείων 119,                                                                10192 ΑΘΗΝΑ 

(2) Υπουργείο Οικονοµικών 
Γενική Γραµµατεία Εθνικής  Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος 
∆ιεύθυνση Στατιστικών ∆ευτερογενούς Τοµέα 
Τµήµα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας 
Πειραιώς 46 & Επονιτών,                                185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Θ. 80847 

(3) «ΥΙΟΙ Χ.ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ Ο.Ε.» 
(4) Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. ΑΡΤΑΣ,                                    47100 ΑΡΤΑ 
(5) Αστυνοµικό Τµήµα Περιφέρειας Άρτας                                        47100 ΑΡΤΑ 
(6) ∆ιεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας 

Τµήµα Αδειών Κυκλοφορίας                                                         47100 ΑΡΤΑ 
(7) ∆.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ,                                                                             47100 ΑΡΤΑ 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
(1) ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας, Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού 

 

ΑΔΑ: 65ΕΩ7Λ9-Ψ0Ε


