
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ      
Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡ/ΝΤΟΣ  &  ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΕΡ/ΝΤΟΣ  Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

 Λάρισα   22– 7– 2019    
 Αριθ. Πρωτ. 3279 
            Σχετ.: 3631 

                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Ταχ. Δ/νση :  Διοικητήριο 
Τ.Κ.   :  411 10 ΛΑΡΙΣΑ 
Πληροφορίες :  Τσουρλή Βασιλική 
Τηλέφωνο :  2413506256 
Telefax  :  2413506179     
Ηλ/κή δ/νση : v.tsourli@thessaly.gov.gr 

Προς: 
ΤΟΥΛΙΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 36  
41222 ΛΑΡΙΣΑ 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: “Κατασκευή 

Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,75 kWp”, ιδιοκτησίας Τουλίκα Χρυσάνθης του Γεωργίου που 

βρίσκεται σε εντός περιοχή NATURA (Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου GR 1420011), στη θέση “Κάτω 

Βρύση”, της Τ.Κ. Μύρων, του Δ.Δ. Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας 

Θεσσαλίας και έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης 

περιοχής.  

. 
 Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν. 3852/4-6-2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης”. 

2. Το Π.Δ. 129/23-12-2010 (ΦΕΚ 222/27-12-10 Τεύχος Α΄) “Οργανισμός της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας” όπως τροποποιήθηκε ολικά – επικαιροποιήθηκε με την Απόφαση υπ. αρ. 
15840/156612 (ΦΕΚ 4788Β΄/26.10.2018) και ισχύει.  

3. Το Ν. 1650/1986 για την «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα με τον Ν 3010/25-4-2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), σχετικά με την εναρμόνιση του Ν. 
1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/11/ΕΕ. 

4. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003), «Καθορισμός τρόπου 
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
των έργων και δραστηριοτήτων». 

5. Το Ν. 4014/2011/ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 209/Α'/21-9-2011) «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων...και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος». 

6. Την Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 4 του Ν 4014/21-9-2011, όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016), σύμφωνα 
με την οποία το έργο κατατάσσεται στη Β΄ κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων. 

7. Την Υ.Α. 3791/2013 (ΦΕΚ 104/Β/24-1-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για 
έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β' Κατηγορία της 10ης Ομάδας 
«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ' αριθμ. 1958/2012 (Β΄21) 
υπουργικής απόφασης με α/α 1,2,8 και 9.» 

8. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 
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9. Την Κ.Υ.Α 104247 (ΦΕΚ 663/Β/26-5-06) για τη «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης και αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) έργων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002». 

10. Την Κ.Υ.Α 104248 (ΦΕΚ 663/Β/26-5-06) για το «Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά 
στοιχεία των προμελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΕ) των μελετών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΜΠΕ) καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος έργων Α.Π.Ε. 

11. Τον Ν.3468/2006 για την «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης και λοιπές διατάξεις». 

12. Το Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/4-6-2010), «Επιτάχυνση της ανάπτυξης ΑΠΕ για αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής του ΥΠΕΚΑ». 

13. Την υπ’ αριθμ Α.Υ./Φ1/οικ19598/1-10-2010 Απόφαση για την «Επιδιωκόμενη αναλογία 
εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών 
Α.Π.Ε.» (ΦΕΚ 1630/Β/11-10-2010). 

14. Την με αριθ. πρωτ. 12131/30-9-2014 (ΦΕΚ 2677/Β/2014) παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στους 
Προϊσταμένους Δ/νσης, Τμημάτων και Γραφείων των οργανικών μονάδων που τη 
συγκροτούν. 

15. Την Κ.Υ.Α 37338/1807/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/6-9-2010) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για 
τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (Β΄1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ….» όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α 8353/276/ε103/2012. 

16. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-3-2011) για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 
διατάξεις. 

17. Την Υ.Α. 52983/1952/2013 (ΦΕΚ 2436/Β/ 2013) «Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 
(ΦΕΚ Α΄209) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων 
σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”». 

18. Την Υ.Α. Με αρ. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την 
ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ ή στις Περ/κες Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της 
Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β 
της Υ.Α. 1958/12, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011». 

19. Τον Ν. 3889/2010, άρθρο 20 παρ. 6 όπως ισχύει (αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 
142 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-7-2017). 

20. To N. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Β/8-8-2014), άρθρο 36 “Αντικατάσταση των άρθρων 45 έως 61 
του ν. 998/1979”. 

21. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν. 998/79 όπως ισχύει. 
22. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΡ/ΤΠΚΑΜ/301557/214874/2821/405/25-06-2019 

έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής κληρονομιάς, Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Λάρισας. 

23. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΘΚΣΤΕ/342817/35621/2728/16-7-2019 έγγραφο 
της Γεν. Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων 
& Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας & Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας. 

24. Την με αρ. πρωτ. 1014/24-06-2019 γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – 
Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού Κα.Μα. Κε. Βε..Δε.Πη.). 

25. Το με αρ. πρωτ. 478/10-6-2019 έγγραφο του τμήματος Τοπογραφικών και Πολεοδομικών 
Εφαρμογών της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων με θέμα χρήσεις γης. 

26. Το με αριθ. πρωτ. 10386/20-6-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
Π.Ε Λάρισας, με το οποίο διαβιβάζεται η υπ. αρ. 218/2012  Γνωμοδότηση, της Επιτροπής 
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος για το επιτρεπτό της εγκατάστασης. 

27. Το υπ’ αριθμ. 8319/228392/13-11-2012 έγγραφο του Δασαρχείου Λάρισας της Γενικής Δ/νσης 
Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων. 
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28. Την από 10-6-2019 αίτηση υπαγωγής σε ΠΠΔ της Τουλίκα Χρυσάνθης μαζί με τον σχετικό 
φάκελο (αριθμ. πρωτ. οικ. 3279/10-6-2019). 

Αποφασίζουμε 

Την υπαγωγή του έργου “Κατασκευή Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,75 kWp”, ιδιοκτησίας 

Τουλίκα Χρυσάνθης του Γεωργίου που βρίσκεται σε εντός περιοχή NATURA (Περιοχή Θεσσαλικού 

Κάμπου GR 1420011), στη θέση “Κάτω Βρύση”, της Τ.Κ. Μύρων, του Δ.Δ. Νίκαιας του Δήμου 

Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας και έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της 

ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής NATURA (Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου GR 1420011), 

ως εξής: 

Ι. Στοιχεία του έργου 

α. Ονομασία του έργου: Φωτοβολταϊκό Πάρκο συνολικής ισχύος 499,75 Κwp. 

β. Θέση του έργου: “ Κάτω Βρύση”, της Τ.Κ. Μύρων, του Δ.Δ. Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. 

Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας . 
Συντεταγμένες των κορυφών του αγροτεμαχίου σε ΕΓΣΑ 87: 
 
Σημείο Α:  Χ: 375495.07 Υ:4371228.37  
Σημείο Β:  Χ: 375387.43 Υ:4371228.37  
Σημείο C:  Χ: 375387.43 Υ:4371092.95 
Σημείο D:  Χ: 375485.29    Υ:4371092.95 
Σημείο Ε:  Χ: 375511.90    Υ:4371160.99 
Σημείο F:  Χ: 375499.39    Υ:4371207.05 
 
γ. Φορέας του έργου: «ΤΟΥΛΙΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ» 
δ. Υπεύθυνος Έργου: Τουλίκα Χρυσάνθη του Γεωργίου Λάρισα (τηλ. επικ. 2410610517). 

ΙΙ. Υπαγωγή σε ΠΠΔ 
α) Το έργο υπό τα στοιχεία της παραγράφου Ι της παρούσας και σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον 

φορέα του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 

(ΠΠΔ) που περιγράφονται στην Υ.Α. 3791/2013(ΦΕΚ 104/Β/24-1-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β' Κατηγορία 

της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ' αριθμ. 1958/2012 

(Β΄21) υπουργικής απόφασης με α/α 1,2,8 και 9 και ειδικότερα στο Παράρτημα Β2 αυτής. 

Επιπλέον, τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι: 

Α. Πρόσθετοι όροι διασφάλισης της ακεραιότητας της περιοχής Θεσσαλικού Κάμπου  

(GR 1420011) 

Κατ' εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, και μετά από Ειδική 

Οικολογική Αξιολόγηση, επιβάλλονται στο έργο/δραστηριότητα που αναφέρεται στην 

παράγραφο Ι της παρούσας οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι: 
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1. Να διενεργείται τακτικός έλεγχος στο χώρο του έργου και να απομακρύνονται τυχόντα 
νεκρά ζώα που θα μπορούσαν να προσελκύσουν πτωματοφάγα αρπακτικά πτηνά. 

2. Εάν ανευρεθεί στο χώρο της δραστηριότητας κάποιο νεκρό ή τραυματισμένο 
προστατευόμενο είδος, να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές και φορείς. 

3. Να αφεθεί μικρού πλάτους πράσινη ζώνη περιμετρικά του οικοπέδου και να γίνει φύτευση 
στα σημεία όπου είναι αυτό δυνατό με θαμνώδη είδη της περιοχής που συμβάλλουν στην 
βιοποικιλότητά της. 

4. Να τηρούνται τα όρια που προβλέπονται από τη νομοθεσία, σχετικά με τον παραγόμενο 
θόρυβο από τυχόν μηχανολογικές εγκαταστάσεις της δραστηριότητας. 

5. Τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα εντός του χώρου της δραστηριότητας για 
αποφυγή τυχών συγκρούσεων με πουλιά. 

6. Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς 
καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές. 

7. Να διατηρείται καθαρός ο χώρος της δραστηριότητας. 
8. Να μην τοποθετηθούν προβολείς για λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύκτας. 
9. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, πλην εκείνων που ενημερώνουν 

τον επισκέπτη για την περιοχή ή προωθούν τις ήπιες φυσιολατρικές δραστηριότητες. 
10. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής σε ότι αφορά τoν  

καθαρισμό των φυτών στο χώρο εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού πάρκου. 
11. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου είναι υπεύθυνος για την τήρηση και 

εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας, έτσι ώστε η κατάληψη της 
προτεινόμενης έκτασης για την αναφερόμενη δραστηριότητα να μην έχει σαν αποτέλεσμα 
την μη αναστρέψιμη επίπτωση ή απώλεια ή ακόμα την υποβάθμιση σημαντικού βιότοπου 
για τα είδη ορνιθοπανίδας της προστατευόμενης περιοχής. 

12. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι απαγορεύσεις που τίθενται με τα (15) και 
(16) σχετικά που αφορούν την προστασία της ορνιθοπανίδας. 

 
Β. Πρόσθετοι όροι που θέτει ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου – Δέλτα 

Πηνειού με το (24) σχετικό 

1. Να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν φυτοφράχτες χαμηλού ύψους στα όρια του 
οικοπέδου για τη διατήρηση και προστασία του κιρκινεζιού. 

2. Δεν θα τοποθετηθούν προβολείς για λειτουργία κατά την διάρκεια της νύχτας. 
3. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου. 
4. Τα επίπεδα θορύβου να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα όπως ορίζονται στο ΠΔ 

1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/06-10-1981), όπως εκάστοτε ισχύει. 
5. Να γίνει η όσο το δυνατόν καλύτερη αισθητική ένταξη στο περιβάλλον. 
6. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιπυρικής πυροπροστασίας και να ληφθεί το 

απαιτούμενο πιστοποιητικό πυρασφάλειας. 
7. Να μην φωτίζεται ο χώρος πέραν της απαιτούμενης σήμανσης που επιβάλλεται από την 

Υπηρεσία της Πολιτικής Αεροπορίας. 
8. Μετά το πέρας των εργασιών να ληφθούν μέτρα για την πλήρη αποκατάσταση των χώρων 

επέμβασης και να αποκατασταθεί περιμετρικά άμεσα η βλάστηση με γηγενή και ενδημικά 
θαμνώδη είδη. 

9. Εντός εξαμήνου να υποβληθεί στον Φορέα μας Ε.Ο.Α. και πριν την λειτουργία του έργου, η 
οποία θα συνταχθεί με βάση τα προβλεπόμενα στα έργα κατηγορίας Α2, με έμφαση στα 
προστατευόμενα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής την Αετογερακίνα (Buteo rufinus)  και το 
Κιρκινέζι (Falco naumanni). 

10. Να εφαρμοστεί (από εξειδικευμένο επιστήμονα που θα ορίσει η εταιρεία) ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, του οποίου η διάρκεια να είναι 18 μηνών, η 
έναρξη του δε να είναι τέσσερις μήνες τουλάχιστον πριν τις όποιες εργασίες κατασκευής του 
έργου και θα συνεχίζεται κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου. Το εν λόγω 
πρόγραμμα, θα περιλαμβάνει την καταγραφή των πληθυσμών των ειδών της 
ορνιθοπανίδας, την κατανομή τους, τον εντοπισμό χώρων τροφοληψίας και φωλεοποιησής 
τους. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος και με βάση τα 
ευρήματά του, απαιτηθούν οι όποιες κατασκευαστικές ή λειτουργικές τροποποιήσεις στο 
έργο (τα οποία θα μας κοινοποιούνται άμεσα), αυτές θα υλοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη 
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και τις τυχόν παρατηρήσεις μας. Επιπλέον, σε περιπτώσεις που εντοπιστούν 
τραυματισμένα άτομα πτηνών, που αδυνατούν να πετάξουν, τότε θα πρέπει να ειδοποιείται 
η αρμόδια Δασική Υπηρεσία, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία συλλογής και περίθαλψης 
τους. Όλα τα δεδομένα που θα προκύπτουν από την υλοποίηση του συστήματος μόνιμης 
παρακολούθησης, θα μας κοινοποιούνται μαζί με σχετική έκθεση επεξεργασίας του 
ετησίως. 

Γ) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας (22 σχετ): 

1. Οι ενδιαφερόμενοι και κάθε εντεταλμένος στο έργο έχουν υποχρέωση να διακόψουν 

αμέσως κάθε εργασία στη περίπτωση που κατά τις εκσκαφές αποκαλυφθούν αρχαιότητες 

και να ενημερώσουν άμεσα την  Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας. 

 
Η παρούσα έγκριση ισχύει για όσο διάστημα λειτουργεί το έργο. Σε περίπτωση που 
εκλείψει η μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίο δίνεται ή έγκριση αυτή, με συνέπεια να μην 
τηρηθούν οι αναφερόμενοι όροι, η παρούσα υπαγωγή σε ΠΠΔ παύει να ισχύει. 
 

 

                                                Ο 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
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1. Αντίγραφο του Παραρτήματος Β.2 – Π.Π.Δ.  
Για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς. 

Εσωτερ. Διαν. 
α) Φ 032                                           
β) Χρον. Αρχ. 
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