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Θέµα: "ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤO ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ, ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

"ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" & δ.τ. «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ 
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ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" 
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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο  Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ  Α Ν .  Μ Α Κ Ε ∆ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.∆. 1150/1949, του άρθρου 4 του 

Α.Ν. 207/1967, του από 15.10.1922 Β.∆., του από 16.03.1950 Β.∆. όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε το από 24.11.1953 Β.∆., του Π.∆. 1180/1981, του Π.∆. 274/1997, της Κ.Υ.Α. 

69269/1990, των Νόµων 2218/1994, 2240/1994, 3325/2005,3982/2011, της ΚΥΑ 12044/613 και τον 

Ο.Ε.Λ.Υ. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Aρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης”. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/1999 “Kώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας” (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Ά/ 

09.03.1999). 

4. Το Π.∆. 144/23.12.2010 για τον Οργανισµό της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης που 

δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 237/τ.Ά/27.12.2010. 
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5. Την απόφαση µε αρ. πρωτ. Οικ.5319/22.09.2014 του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας - Θράκης περί 

παροχής εξουσιοδότησης των Προϊσταµένων των υπηρεσιών της Περιφέρειας να υπογράφουν "Με 

εντολή Περιφερειάρχη". 

6. Τη µε αρ. πρωτ. 4083/09.09.2015 αίτηση του ενδιαφερόµενου φορέα για τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα µέρους της εγκατάστασης που ανήκει στην “ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE Α.Β.Ε.Ε.”. 

7. Τα λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν µε τη µε αρ. πρωτ. 4195/17.09.2015 αίτηση 

του ενδιαφερόµενου φορέα. 

8. Τη µε αρ. πρωτ. 167870/16.05.2011 (Α∆Α: 4ΑΘΙ0-9) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων της ανωτέρω βιοµηχανίας,  από τη Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, µε διάρκεια ισχύος έως και 16.05.2018. 

9. Το µε αρ. πρωτ. 3615 Φ.701.4/19.07.2010 πιστοποιητικό πυροπροστασίας της ανωτέρω 

βιοµηχανίας, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας, µε διάρκεια ισχύος έως και 19.07.2018. 

10. Την από 15.07.2011 και µε αρ. πρωτ. Φ14.54/05/2196 άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, 

της “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE Α.Β.Ε..Ε.”, από τη ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. 

Καβάλας. 

11. Την από 16.09.2015 υπεύθυνη δήλωση του Γεωργίου Γεωργάρα νόµιµου εκπρόσωπου της 

“ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE Α.Β.Ε..Ε.” (παλαιού φορέα), µε την οποία δηλώνει 

τον τρόπο µε τον οποίο έγινε η µεταβίβαση µέρους της βιοµηχανίας, από τον παλαιό στον νέο φορέα. 

12. Την από 16.09.2015 υπεύθυνη δήλωση του Χριστάκη Μιχαήλ νόµιµου εκπρόσωπου της 

“ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.” (νέου φορέα), µε την οποία δηλώνει τον τρόπο µε τον οποίο έγινε η 

µεταβίβαση µέρους της βιοµηχανίας από τον παλαιό στον νέο φορέα και ότι αναλαµβάνει την ευθύνη 

της νόµιµης λειτουργίας της εγκατάστασης. 

13. Το από 27.08.2015 ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης ακινήτου υπογεγραµµένο στο δικηγορικό 

γραφείο του Αναστασίου Κεφαλέα, από τους νόµιµους εκπρόσωπους της “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (παλαιού φορέα) και 

της “ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (νέου φορέα) 

αντίστοιχα.  

14. Την από 25.05.2015 και µε αρ. πρωτ. 15625 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο 

(Γ.Ε.ΜΗ.) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, το 

διακριτικό τίτλο «ELFE S.A.» και  αριθµό ΓΕΜΗ 009280001000. 

15. Την από 24.07.2015 και µε αρ. πρωτ. 81256 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο 

(Γ.Ε.ΜΗ.) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία “ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ 

Α.Ε.Β.Ε.» και  αριθµό ΓΕΜΗ 128405901000 (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε. 69420/01ΝΤ/Β/10/46). 

16. Την από 18.09.2015 εισήγηση της υπηρεσίας µας για την αίτηση της ανωτέρω βιοµηχανίας,. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

1. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤO ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ, ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

"ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" & δ.τ. «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ 
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Α.Ε.Β.Ε.», ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ 8ο ΧΛΜ ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ, ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ όπως αυτή εικονίζεται στο 

σχεδιάγραµµα (γενική διάταξη κτηρίων & εγκαταστάσεων) και στο τεχνικό υπόµνηµα, που θεωρήσαµε µε την 

παρούσα απόφασή µας και στα λεπτοµερειακά σχεδιαγράµµατα και µελέτες των µονάδων (που θεωρήθηκαν 

µε παλαιότερες αποφάσεις της υπηρεσίας µας), µε τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία: 

α. Θέση 

Νοµός : Καβάλας 

∆ήµος : Καβάλας 

Οδός : 8ο χλµ ΠΕ. Καβάλας 

Αριθµός :  

β. Κάτοχος : ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

γ. Είδος Εγκατάστασης : ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ KAI ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ, ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΧΗΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 

Βαθµός όχλησης : Υψηλή όχληση 

δ. 

Ισχύς µηχανηµάτων 
παραγωγής 

 
Κινητήρια 

(KW) 

Θερµική 

(KW) 

 Ζητούµενη 34.664,04 - 

 Συνολική 34.664,04 - 
 
 

Αξία Μηχανολογικού 

Εξοπλισµού 
 

 Ζητούµενη 11.929.445,00 € 

 Συνολική 11.929.445,00 € 
 
ε. Ατµολέβητες 
Ε-101 ΚΑΤ. Α DK-6 KAT. A Ε-301 KAT. A 2201-05-06-07 

KAT.A 

DK-5 KAT. A E-105 

KAT.A 

Π.Π. 286/89 Π.Π. 284/89 287/89 285/89 281/89 288/89 

Π.Υ.∆. 

TH.02297/15 

Π.Υ.∆.         

TH-278/12 

Π.Υ.∆. 

TH.02298/15 

Π.Υ.∆. 

PIR1507006/1 

ΕΚΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Π.Υ.∆. 

1540/14 

 
στ. ∆εξαµενές 

• ∆εξαµενή Αµµωνίας ΤΚ-1201 χωρητικότητας 15.000 τόνων 

• ∆εξαµενή Αµµωνίας ΤΚ-901 χωρητικότητας 1.800 τόνων  

• ∆εξαµενή Νιτρικού Οξέος 60% χωρητικότητας 2.000 τόνων 

• ∆εξαµενή Θειϊκού Οξέος 98,5% χωρητικότητας 4.000 τόνων 

• ∆εξαµενή Θειϊκού Οξέος 98,5% χωρητικότητας 3.000 τόνων 

• ∆εξαµενή Θειϊκού Οξέος 98,5% χωρητικότητας 3.000 τόνων 

και άλλες µικρότερες χηµικών ενώσεων, νερού κλπ που φαίνονται στα σχέδια και στα τεχνικά υποµνήµατα 

προγενεστέρων αδειών. 
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2. Η άδεια αυτή χορηγείται µε την επιφύλαξη της τήρησης των κειµένων διατάξεων που 

αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και µε τους εξής όρους: 

α. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την 

υγεία των εργαζοµένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγµάτων προ των µηχανηµάτων που 

κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισµού και αερισµού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο 

φαρµακείο κλπ.). 

β. Να τηρούνται τα µέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από τη µε αρ. µητρώου 109/1999 µελέτη 

πυροπροστασίας, θεωρηµένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας και να ανανεούται το σχετικό 

πιστοποιητικό πυροπροστασίας µέσα σε δύο (2) µήνες το βραδύτερο πριν από τη λήξη του (µε 

ευθύνη της εταιρείας). 

γ. Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την µη πρόκληση 

ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Π.∆. 1180/1981 

(Φ.Ε.Κ. 293Α), της Κ.Υ.Α. 69269/1990 (Φ.Ε.Κ. 678Β) και της µε αρ. πρωτ. 167870/16.05.2011 

(Α∆Α: 4ΑΘΙ0-9) απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της ανωτέρω βιοµηχανίας από τη 

Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, όπου 

εγκρίνεται η υποβληθείσα Μ.Π.Ε., µε την υποχρέωση αυτή (απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων) να ανανεούται έξι (6) µήνες πριν από τη λήξη ισχύος της (µε ευθύνη της εταιρείας). 

δ. Να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613 (Φ.Ε.Κ. 376/τ.Β’/19.03.2007) περί καθορισµού 

µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε 

εγκαταστάσεις ή µονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 

οδηγίας 2003/105ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συµβουλίου για την αντιµετώπιση 

των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζοµένων µε επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ∆εκεµβρίου 2003. 

ε. Να τηρούνται οι αστυνοµικές, υγειονοµικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις. 

στ. Οι εργαζόµενοι που ασχολούνται µε τη συντήρηση και το χειρισµό των διαφόρων µηχανηµάτων, θα 

πρέπει να κατέχουν τις από το Νόµο προβλεπόµενες άδειες όπως ηλεκτρολόγοι, πρακτικοί µηχανικοί, 

χειριστές, θερµαστές, ηλεκτροσυγκολλητές, οξυγονοκολλητές κλπ. 

ζ. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή η λειτουργία παραγωγικού µηχανολογικού εξοπλισµού σε βοηθητικούς ή 

κοινόχρηστους χώρους της βιοµηχανίας (αποθήκες, υπόγεια κ.α.). 

η. Όλα τα αεροφυλάκια και ο εξοπλισµός υπό πίεση που λειτουργούν στους χώρους, εσωτερικούς και 

εξωτερικούς, του γηπέδου της βιοµηχανίας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε τα κατάλληλα 

πιστοποιητικά ελέγχου, από αναγνωρισµένο από το κράτος φορέα, και τα οποία θα πρέπει να είναι 

πάντοτε σε ισχύ (µε ευθύνη της εταιρείας). 

θ. Εάν απαιτείται, να βρίσκεται πάντοτε σε ισχύ η έγκριση κυκλοφορίας των προϊόντων της βιοµηχανίας 

(µε ευθύνη της εταιρείας). 

ι. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των δηλώσεων συµµόρφωσης CE των µηχανηµάτων της 

βιοµηχανίας (µε ευθύνη της εταιρείας). 

κ. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα καθώς και τα ανυψωτικά µηχανήµατα (περονοφόρα ανυψωτικά (clark), 

φορτωτές, γερανογέφυρες κλπ.) που λειτουργούν στους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, του 

γηπέδου της βιοµηχανίας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε: 

i. τις κατάλληλες άδειες κυκλοφορίας 

ii. τα προβλεπόµενα πιστοποιητικά καταλληλότητας 
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iii. τις προβλεπόµενες βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου 

 και τα οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ισχύ (µε ευθύνη της εταιρείας). 

λ. Ο φορέας της παρούσας άδειας να µεριµνά πάντοτε για την πιστή εφαρµογή των διατάξεων της του 

Β.∆. της 11 Μαρτίου/4 Απριλίου 1955 (Φ.Ε.Κ. 82/τ.Α) και της Υ.Α. οικ. 10735/651 (Φ.Ε.Κ. 

2656/28.09.2012), σχετικά µε την επίβλεψη της λειτουργίας, το χειρισµό, τη συντήρηση, τον έλεγχο και 

τη λειτουργία των ατµολεβητών της βιοµηχανίας. 

µ. Όλες οι δεξαµενές αποθήκευσης υγρών καυσίµων της βιοµηχανίας να είναι εφοδιασµένες µε τα 

κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου, από αναγνωρισµένο από το κράτος φορέα, τα οποία να είναι πάντοτε 

σε ισχύ (µε ευθύνη της εταιρείας). 

ν. Όλες οι φιάλες αερίων υπό πίεση (οξυγόνο, ασετυλίνη, άζωτο κλπ.) που χρησιµοποιούνται στους 

χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, του γηπέδου της βιοµηχανίας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες 

µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου, από αναγνωρισµένο από το κράτος φορέα, και τα οποία θα 

πρέπει να είναι πάντοτε σε ισχύ (µε ευθύνη της εταιρείας). 

ξ. Για όλες τις φιάλες αερίων υπό πίεση (οξυγόνο, ασετυλίνη, άζωτο κλπ.) που χρησιµοποιούνται στους 

χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, του γηπέδου της βιοµηχανίας θα πρέπει ο φορέας της παρούσας 

άδειας να µεριµνά για την πιστή εφαρµογή όλων των διατάξεων της Υ.Α. Α.Π. Β10451/929 (Φ.Ε.Κ. 

370/τ.Β’/09.06.1988). 

ο. Για την αποθήκευση αµµωνίας πρέπει να τηρούνται τόσο οι γενικοί όροι όσο και οι ειδικοί 

όροι που αναφέρονται στην µε αρ. πρωτ. Φ14.54/394/1298/03.07.1990 απόφαση της 

υπηρεσίας µας. 

3. Η Υπηρεσία µας επιφυλάσσει το δικαίωµα να επιβάλλει την εκτέλεση µεταρρυθµίσεων και περιορισµών 

στην ανωτέρω εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο 

σκοπός των ως άνω διατάξεων. 

4. Για την απαιτούµενη, (σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών από 16.03.1950 και 24.11.1953 Β.∆. 

καθώς και των 902/1975 & 115/2012 Π.∆.), υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της 

εγκαταστάσεως πρέπει να προσλαµβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόµενα, από τις διατάξεις αυτές 

και κάθε άλλη σχετική, προσόντα. 

5. Η άδεια αυτή µεταβιβάζεται µόνον κατόπιν προηγούµενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης , χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν µπορεί να λειτουργήσει στο όνοµα 

φυσικού ή νοµικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνοµα του οποίου εκδόθηκε. 

6. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει το φορέα από την υποχρέωση να εφοδιασθεί µε άλλη άδεια, αν από άλλες 

διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 

7. Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία µας προσφυγή, σε 15 ηµέρες από τη 

δηµοσίευσή της στο διαδίκτυο (http://et.diavgeia.gov.gr/f/pamth), κατά τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για 

να κριθεί από τον κ. Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας και Θράκης. 

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  

Μ.Ε.Π.  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 

 

 
 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΪΤΟΤΣΟΥ 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 

Για την έκδοση της απόφασης αυτής έχει πληρωθεί το εξής γραµµάτιο: 

Η µε αρ. συναλλαγής 775832784/18.05.2011 της τράπεζας Eurobank, απόδειξη πληρωµής παραβόλου 

1.500,00 €. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

“ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.” 8ο χλµ Ε.Ο. Καβάλας - Ξάνθης 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

Αρχείο ∆ιεύθυνσης 
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