ΑΔΑ: ΩΨΛΕ7ΛΛ-Μ5Μ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.07.25 12:29:21
EEST
Reason:
Location: Athens

Θεσσαλονίκη 20 Ιουλίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α.Π. : Φ.14.2.24109/261996(8645)
Σχετ: 574143(14934)/2015

Αρ.Φακ. : Α/1 10103

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ. Κωδ.
Πληροφορίες
Τηλ.
E-mail
Fax.

:
:
:
:
:
:

Μοναστηρίου 12
546 29, Θεσ/νίκη
Κρικέλης Βασίλειος
2313 / 325.517
V.Krikelis@pkm.gov.gr
2313 / 325.481

ΚΟΙΝ : Ως Πίνακας Κοινοποίησης

ΘΕΜΑ :

Τροποποίηση άδειας λειτουργίας μετά από πραγματοποιηθείσα μηχανολογική
επέκταση και τροποποίηση άδειας εγκατάστασης μονάδας διαλογής, αποθήκευσης
και επεξεργασίας παλαιών σιδήρων και μετάλλων, αποθήκευσης ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών και διαλυτηρίου οχημάτων με την επωνυμία «METECO
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ «METECO Α.Ε.», που βρίσκεται στο ΒΙ.ΠΑ. Νεοχωρούδας του Δήμου
Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Κ.Α.Δ ‘08: ΟΧΛΗΣΗ: Μέση, α/α 270, 272, 281 ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ 1048/Β/4-42012), Δυναμικότητα 12.000 οχήματα ετησίως & 45 tn ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών
ΠΕΡΙΟΧΗ: Υπ’ αριθμ. 686Β αγρ/χιο, εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Καλλιθέας (Νεοχωρούδα)
του Δήμου Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσ/νίκης
ΠΕΡ/ΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Κατηγορία Α2, α/α 224, 226 της 9ης Ομάδας & α/α 3 της 4ης Ομάδας της
Κ.Υ.Α. 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ 21Β/2012)
Α.Φ.Μ: 999221405 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ Θεσ/νίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :

1. Τους Ν. 3200/1955, Ν.1360/1983, Ν. 2218/94, Ν. 2240/1994 και το Π.Δ. 30/96.
2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
4. Την υπ’ Αριθμ. οικ. 461114(9980)/18-11-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ
3129Β’/21-11-2014 «Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων,
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Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως συμπληρώθηκε
με το αριθμ. ΦΕΚ 929/Β’/21-05-2015.
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 343470(6128)/31.07.2015 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1731
Β΄/18-08-2015) περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
‘’ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ’’ στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
6. Τον Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
7. Τον N.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών
και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως αυτός
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/2011), Ν.4072/2012 (ΦΕΚ
86Α/2012) και τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α/2013).
8. Την αρ. οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 158/Β’/03-02-2012) «Καθορισμός τύπου,
δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών
δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και
την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση».
9. Την Υ.Α. οικ.Φ.15/914/14684 (ΦΕΚ 3533Β/2012) περί «καθορισμού παραβόλων του άρθρου 28 παρ.4
του Ν.3982/2011 και καθορισμού αποζημίωσης των επιθεωρητών».
10. Τον Ν.1650/1986 (160Α/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τους νόμους Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/2002) , Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/2011),
καθώς και των Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτών, όπως κάθε φορά
ισχύουν.
11. Τον Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/2012) και το Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94Α/2014).
12. Την Κ.Υ.Α. Φ.15/191/οικ.3137/04.04.2012 (ΦΕΚ 1048Β/2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα Π.Δ.» και τις τροποποιήσεις της.
13. Την Κ.Υ.Α. 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ 21Β/2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011
(ΦΕΚ 209Α/2011)» και τις τροποποιήσεις της.
14. Την υπ’ αριθμ. Φ14.2.24109/8/8630πέ/01-04-2014 τροποποίηση άδειας λειτουργίας μονάδας διαλογής,
αποθήκευσης και επεξεργασίας παλαιών σιδήρων και μετάλλων και διαλυτηρίου οχημάτων με την
επωνυμία «METECO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
δ.τ «METECO Α.Ε.», αόριστης διάρκειας ισχύος.
15. Την υπ’ αριθμ. Φ14.2.24109/538769(14095)/30-12-2015 άδεια εγκατάστασης για επέκταση (επαύξηση
εγκατεστημένης ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού και προσθήκη δραστηριότητας αποθήκευσης
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών) μονάδας διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας παλαιών
σιδήρων και μετάλλων και διαλυτηρίου οχημάτων με την επωνυμία «METECO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «METECO Α.Ε.», διάρκειας ισχύος μέχρι
30-12-2018.
16. Τις με αρ. πρωτ. 574143(14934)/30-12-2015 & 261996(8645)/21-06-2016 αιτήσεις της «METECO
Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μονάδας διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας παλαιών
σιδήρων και μετάλλων, αποθήκευσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και διαλυτηρίου
οχημάτων.
17. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο Ερωτηματολόγιο που υποβλήθηκε, καθώς και τα σχεδιαγράμματα και
τα λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με την αίτηση.
18. Την από 19-07-2016 εισήγηση υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ14.2.24109/8/8630πέ/01-04-2014 άδεια λειτουργίας μονάδας
διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας παλαιών σιδήρων και μετάλλων, αποθήκευσης
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και διαλυτηρίου οχημάτων με την επωνυμία «METECO
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ
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«METECO Α.Ε.», που βρίσκεται στο ΒΙ.ΠΑ. Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου της Π.Ε.
Θεσσαλονίκης μετά από μηχανολογική επέκταση, όπως αυτή εικονίζεται στα συνημμένα
σχεδιαγράμματα και περιγράφεται στο ερωτηματολόγιο που έχει τα πιο κάτω ειδικότερα
στοιχεία:


α. Δραστηριότητα : Μονάδα διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας παλαιών σιδήρων και
μετάλλων, αποθήκευσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και
διαλυτηρίου οχημάτων
 β. Θέση : ΒΙ.ΠΑ. Νεοχωρούδας, Αγρ/χιο 686Β
 γ. Κάτοχος: METECO Α.Ε.
 δ. Ισχύς Μηχ/κού Εξοπλ.:

Νόμιμα λειτουργούσα
Εκσυγχρονισμού
Αφαιρεθείσα
Κλιματισμού παραγωγής
Ζητούμενη εγκατάστασης (νέα)
Συνολική
Προστασία περιβάλλοντος

Κινητήρια
[KW]
332,61
11,00
------------114,53
458,14
---

Θερμική
[KW]
-----------------------------------

Αξία μηχανημάτων
[Ευρώ]
732.600,00
62.500,00
------------385.000,00
1.180.100,00
---

 ε. Δεξαμενές: -- στ. Αποθήκες : --1. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων που
αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους:
i. Να προβλεφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (όπως,
τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα,
εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο κλπ.).
ii. Η εγκατάσταση να πληροί 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.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α), της ΚΥΑ 69269/1990 (ΦΕΚ 678Β), του Ν.1650/86, του Ν.3010/02, και
την εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. Να εφαρμοστούν οι Περιβαλλοντικοί Όροι λειτουργίας της εγκατάστασης που
αναφέρονται στην υπ’ αρ. 8577/20-11-2015 ανανέωση – τροποποίηση της αρ. οικ. 8182/29-10-2013
Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που χορηγήθηκε από την Α.Δ. Μ-Θ., διάρκειας ισχύος
μέχρι 20-11-2025.
iii. Να βρίσκεται σε ετοιμότητα το σύστημα πυρασφάλειας σύμφωνα με το αρ. 11644/Φ.701.4/04-082015 πιστοποιητικό πυροπροστασίας της Διοίκησης Π.Υ. Θεσ/νίκης (Β), διάρκειας ισχύος μέχρι την 0408-2023, το οποίο θα πρέπει να ανανεώνεται πριν την λήξη του και να προσκομίζεται αντίγραφο στην
Υπηρεσία μας.
iv. Η ηλεκτρική εγκατάσταση να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί εσωτερικών
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπως αυτοί ισχύουν.
v. Να τηρούνται οι Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς και οι σχετικές διατάξεις του
Υπουργείου Εργασίας.
vi. Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-50 και 24-11-53 Β.Δ. καθώς
και του 902/75 Π.Δ. υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως πρέπει να
προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη
σχετική, προσόντα.
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2. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμενη Α.Ε. από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με
άλλη άδεια αν υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.
3. Ο φορέας στον οποίο εκδίδεται η παρούσα απόφαση είναι υπεύθυνος για την τήρηση των
αναγραφόμενων σε αυτή. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα, τόσο ο παλιός, όσο και ο νέος φορέας
υποχρεούνται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την επέλευση της μεταβολής να
ειδοποιήσουν την αδειοδοτούσα αρχή και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που
αναγράφονται στο άρθρο 13 της Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 προκειμένου να
τροποποιηθεί η άδεια λειτουργίας. Ο νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα με τον παλαιό, για την
τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης από το χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της
κυριότητας του μηχανολογικού εξοπλισμού ή του δικαιώματος εκμετάλλευσης μέρους ή όλης
της δραστηριότητας μέχρι την, κατά την προαναφερθείσα ειδοποίηση.
4. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις.
5. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων
και περιορισμών στην εγκατάσταση σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αναγκαίο για
να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1: Η κτιριακή εγκατάσταση πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις
ανάγκες της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης συνεπάγεται την
ανάκληση της άδειας εγκατάστασης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2: Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την
εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των
πολεοδομικών διατάξεων.
Β. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ14.2.24109/538769(14095)/30-12-2015 άδεια εγκατάστασης για
επέκταση (επαύξηση εγκατεστημένης ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού) μονάδας διαλογής,
αποθήκευσης και επεξεργασίας παλαιών σιδήρων και μετάλλων, αποθήκευσης ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών και διαλυτηρίου οχημάτων με την επωνυμία «METECO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «METECO Α.Ε.», που πρόκειται να
εγκατασταθεί στο ΒΙ.ΠΑ. Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, με
προθεσμία αποπεράτωσης την 30-12-2018, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί όπως αυτή
εικονίζεται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα, ως προς τα εδάφια (α) και (δ) της παραγράφου 1 ως
εξής:
1.


α. Δραστηριότητα : Μονάδα διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας παλαιών σιδήρων και
μετάλλων, αποθήκευσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και
διαλυτηρίου οχημάτων
 δ. Ισχύς Μηχ/κού Εξοπλ.:

Νόμιμα λειτουργούσα
Εκσυγχρονισμού
Αφαιρεθείσα
Κλιματισμού παραγωγής
Ζητούμενη εγκατάστασης (νέα)
Συνολική

Κινητήρια
[KW]
332,61
11,00
------------114,53
458,14
4

Θερμική
[KW]
---------------------------------

Αξία μηχανημάτων
[Ευρώ]
732.600,00
62.500,00
------------385.000,00
1.180.100,00
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Προστασία περιβάλλοντος

---

---

---

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι και περιορισμοί της με αρ. Φ14.2.24109/538769(14095)/30-122015 απόφασής μας.
Προσφυγή κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί από την κοινοποίησή της, ενώπιον:
α) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης εντός 15
(δεκαπέντε) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την
κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ.(227) και
(238) του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’),
β) Του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης εντός 60 (εξήντα) ημερών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [Ν.2717/99 (ΦΕΚ 97 Α΄/17-5-99)].
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Μ.Ε.Θ.
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Β. ΚΡΙΚΕΛΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ

Δ. ΒΛΑΧΟΣ

Δ. ΤΖΟΥΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ:
Για την έκδοση της παρούσας Απόφασης, εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια :
Α/Α Νο ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΞΙΑΣ ΣΕ €
1
96/15-06-2016
Πειραιώς
60,00
2
98/15-06-2016
Πειραιώς
29,00
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Ελληνική Στατιστική Αρχή

Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών
Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας και Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 και Επονιτών

18510 Πειραιάς
2.

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΜακεδονίαςΘράκης
ΤΘ: 50557
Μητροπόλεως 110
ΤΚ: 54013

3.

Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
Εθνικής Αντίστασης 58 & Ανδρέα Παπανδρέου
ΤΚ 563 34, Ελευθέριο Κορδελιό

4.

Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου
Ευτυχίας 2, ΤΚ 570 13, Ωραιόκαστρο

5.

METECO Α.Ε.
5

ΑΔΑ: ΩΨΛΕ7ΛΛ-Μ5Μ

ΒΙ.ΠΑ. Νεοχωρούδας, Αγρ/χιο 686Β
[Με συνημμένη μία (1) σειρά σχεδιαγραμμάτων]
Εσωτερική διανομή :
1. Αρχείο ΦΑ/1 10103 [Με συνημμένη μία (1) σειρά σχεδιαγραμμάτων]
2. ΦΚΕ
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