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3. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π.
ΜΕΛΑ ΑΡ. 14 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗΣ ΡΑΜΠΑΣ
ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΜΕΛΑ & ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ (Ο.Τ. 141) ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ
Σήμερα Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε
τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 8.840/24.6.2021
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και

της

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

–

Πρόγραμμα

Καλλικράτης»

όπως

αυτό

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από
11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 17
από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

10

Μούκας Σωτήριος

2

Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)

11

Μουστάκας Γεώργιος

3

Γιώγας Δημήτριος

12

Ξυλουργίδης Αντώνιος

4

Θωμάς Ευάγγελος

13

Πασχάλης Αλέξανδρος

1

5

Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία

14

Σαμλίδης Μιχαήλ

6

Καραπατσούδη Ελένη

15

Τσεπκεντζής Ιωάννης

7

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία

16

Τσιτσάγκας Χαράλαμπος

8

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος

17

Χατζόγλου Ιωάννης

9

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1

Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)

6

Μουράτογλου Ιωάννης

2

Δελής Αθανάσιος

7

Παπαδόπουλος Ελευθέριος

3

Θεοδώρου Έλλη

8

Ρυσάφης Αντώνιος

4

Καραμάνη Δήμητρα

9

Ταμβίσκου Ευτυχία

5

Κίτσου Ελένη

10

Τζιάκος Δημήτριος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αθανάσιος Δελής, Ιωάννης Μουράτογλου,

Ελένη

Κίτσου, Δήμητρα Καραμάνη προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του
1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Δήμητρα Καραμάνη αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του
1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και επανασυνδέθηκε πριν την έναρξη συζήτησης του
2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Πέτκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά
τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν
την έναρξη συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Καραπατσούδη αποχώρησε από τη συνεδρίαση
μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των
Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις
κοινότητές τους και παραβρέθηκε ο εξής:
α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων:
α. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου
β. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης
Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου
για την τήρηση των πρακτικών.
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Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα
θέματα. προτάσσοντας τα θέματα

5ο και 6ο της ημερήσιας διάταξης μετά τη συζήτηση

του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος σχετικά με το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, γνωστοποίησε σε
ηλεκτρονική μορφή στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 6/2021 απόφαση –
εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής:

2.ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π. ΜΕΛΑ ΑΡ.
14 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΜΕΛΑ &
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ (ΟΤ 141) ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
Σήμερα Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:30 μ.μ. συνεδρίασε με τη
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του
Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του», η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας, ύστερα από την
έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 8.547/18-6-2021 του Προέδρου της, που είχε
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό
Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα
της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα τέσσερα (4)
από τα εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

1.
2.
3.
4.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος
Δημήτριος Γιώγας, Αντιπρόεδρος
Μιχάλης Σαμλίδης, αναπλ. μέλος
Θωμάς Ευάγγελος, τακτ. μέλος

1.
2.
3.
4.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαρία Βλάχου –Κατσάρα, τακτ.μέλος
Κων/νος Λαμπρόπουλος τακτ. μέλος
Σωτήριος Μούκας, τακτικό μέλος
Ελένη Κίτσου, τακτικό μέλος

Επιπλέον, στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου, εφόσον στην ημερήσια διάταξη
περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν την Κοινότητά τους αλλά δεν συμμετείχε
κανείς.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελισάβετ Μητσάκη, τακτική υπάλληλος του
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αρχίζουν να
συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 2ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης είχε κοινοποιήσει στα μέλη την αριθμ. 5702/23-4-2021 εισήγηση
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
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1.
Την από 23-04-2021 αίτηση του Πανάγου Μάριου-Αθανάσιου του
Κωνσταντίνου, για χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ, στο πεζοδρόμιο της
οδού Π. Μελά αρ.14 (είσοδος καταστήματος) και διαμόρφωσης-κατασκευής ράμπας
ΑΜΕΑ στην γωνία του πεζοδρομίου των οδών Π. Μελά & Κασσάνδρου (Ο.Τ. 141) της
πόλης Έδεσσας, όπου στεγάζεται η επιχείρηση (σούπερ-μάρκετ) του αιτούντος, με
μέριμνα και δαπάνες του ιδίου.
2. Την Τεχνική Έκθεση της κ. Δ. Καναβούρα-Αρχιτέκτονα μηχανικού με το
αντίστοιχο σχέδιο, που συνοδεύουν την παραπάνω αίτηση και αποτελούν την πρόταση
του αιτούντος.
3.
Το άρθρο 82, παρ. 2 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 83, παρ. 2 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ
133/Α΄/19-07-2018): σύμφωνα με το οποίο, «Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν
παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: …..
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής, ….. ε) την κυκλοφορία και
τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας,…»
4.
Το άρθρο 73, παρ. Β-ii του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο
Δημοτικό Συμβούλιο για «ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού
εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών,
πολεοδομικών επεμβάσεων, ……… πολεοδομικών ρυθμίσεων, …..»,
5. Τον Ν.Ο.Κ. (Ν.4067/2012 ΦΕΚ79/Α/2012), Άρθρο 26 παρ.4 όπου
αναφέρεται: «στα υφιστάμενα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κτίρια
που στεγάζονται χώροι εμπορίου επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις,
ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή
εμποδιζόμενα άτομα»,
6. Την Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699 (ΦΕΚ 2998/Β/20-07-2020), άρθρο
2, παρ.2-β, όπου αναφέρεται: «2. Είσοδοι κτιρίων με μία ή δύο βαθμίδες: Στην
περίπτωση υφιστάμενης κύριας εισόδου κτιρίου με 1 ή 2 βαθμίδες, προκειμένου αυτή
να είναι προσβάσιμη, από τον περιβάλλοντα χώρο ή το παρακείμενο πεζοδρόμιο
καταβάλλεται κάθε προσπάθεια κάλυψης της υψομετρικής διαφοράς με κεκλιμένο
επίπεδο - ράμπα επιθυμητής κλίσης 5% και όχι μεγαλύτερης του 8%, εφόσον υπάρχει
επαρκές πλάτος πεζοδρομίου, ή επαρκής χώρος στην πρασιά.
β. Σε περίπτωση που η είσοδος του κτιρίου βρίσκεται σε πεζοδρόμιο πλάτους
>1,00μ. για την κάλυψη της υψομετρικής διαφοράς μπορούν να εφαρμόζονται κατά
περίπτωση, οι εξής παρεμβάσεις:
• Κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου - ράμπας παράλληλα με το κτίριο, επιθυμητής
κλίσης 5% και όχι μεγαλύτερης του 8%, υπό την προϋπόθεση ότι το εναπομένον
ελεύθερο πλάτος του πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 0,90μ. και ότι η ράμπα
δεν παρακωλύει την είσοδο / έξοδο ανεξάρτητα από τη χρήση τους, ούτε και σε
παρακείμενες εισόδους - εξόδους θέσεων στάθμευσης» .
4

Μετά τα παραπάνω και γνωρίζοντας ότι, η κατασκευή της προτεινόμενης ράμπας
ΑΜΕΑ, στην είσοδο του καταστήματος του θέματος αλλά και η διαμόρφωση ράμπας
στην γωνία του πεζοδρομίου:
 Είναι σύμφωνη με τις παραπάνω (5) & (6) διατάξεις (Βλ. πρόταση του αιτούντος
με Σχέδιο & Τεχνική Έκθεση Μηχανικού),
 Η κατασκευή ραμπών εξυπηρετεί την είσοδο των ΑΜΕΑ στο κατάστημα και την
κυκλοφορία τους στο πεζοδρόμιο.
 Απομένει ελεύθερος χώρος όδευσης πεζών πλάτους 0,90μ. ικανός για την
εξυπηρέτηση διερχομένων και παρόδιων.
 Δεν εμποδίζονται όμορα καταστήματα.
 Δεν προκύπτει δαπάνη για τον Δήμο Έδεσσας διότι η κατασκευή της θα γίνει από
τον αιτούντα.
Εισηγούμαστε
Την χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ, στο πεζοδρόμιο της οδού Π.
Μελά αρ.14 (είσοδος καταστήματος) και διαμόρφωσης-κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ
στην γωνία του πεζοδρομίου των οδών Π. Μελά & Κασσάνδρου (Ο.Τ. 141) της πόλης
Έδεσσας, με μέριμνα και δαπάνες του αιτούντος, σύμφωνα με το σχέδιο της πρότασής
του.
Συμπληρωματικά, ο Πρόεδρος γνωστοποίησε στα μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής την αριθμ. 7/2021 απόφαση της Κοινότητας Έδεσσας, η οποία
γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη λήψη απόφασης για
χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ, στο πεζοδρόμιο της οδού Π. Μελά αρ.
14 (είσοδος καταστήματος) και διαμόρφωσης - κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ στη γωνία
του πεζοδρομίου των οδών Π. μελά & Κασσάνδρου (Ο.Τ. 141) της Έδεσσας, με
μέριμνα και δαπάνες του αιτούντος, σύμφωνα με το σχέδιο της πρότασής του.
Ενόψει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 5702/23-4-2021 εισήγηση
της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, την αριθμ.7/2021 απόφαση της
Κοινότητας Έδεσσας, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και ΑυτοδιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν.
4735/2020 ( ΦΕΚ Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο
πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων
της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την
αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,
Αποφασίζει ομόφωνα
Εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη απόφασης για την
κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ, στο πεζοδρόμιο της οδού Π. Μελά αρ. 14 (είσοδος
καταστήματος) και διαμόρφωσης – κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ στη γωνία του
πεζοδρομίου των οδών Π. Μελά & Κασσάνδρου (Ο.Τ. 141) της πόλης, με μέριμνα
και δαπάνες του αιτούντος.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε
στις 13:40 μ.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 6/2021
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 6/2021 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την αριθμ. 7/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας
Έδεσσας καθώς τις διατάξεις των άρθρων 65 & 73 του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ, στο πεζοδρόμιο της οδού Π. Μελά αρ. 14
(είσοδος καταστήματος) και διαμόρφωσης – κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ στη γωνία του
πεζοδρομίου των οδών Π. Μελά & Κασσάνδρου (Ο.Τ. 141) της πόλης, με μέριμνα και
δαπάνες του αιτούντος.
Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο συμμετέχων Πρόεδρος της
Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010).
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 75/2021
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θωμάς
Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη

Ακριβές απόσπασμα

Δήμητρα, Καραπατσούδη Ελένη, Κατσάρα-Βλάχου

Έδεσσα 7.7.2021

Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος,
Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος,
Ξυλουργίδης Αντώνιος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου
Αναστάσιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τσεπκεντζής Ιωάννης,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-

Προϊσταμένη Τμήματος Κτιριακών έργων, Υπαίθριων χώρων, Συγκοινωνιών και
Κυκλοφορίας Φ. Γιούσμη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-

Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο

-

Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας,
Αγροτικής ανάπτυξης και Πολιτικής προστασίας Μ. Σαμλίδη
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