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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  175/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ» 

 

 Σήμερα Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 και ώρα 19.00΄το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16.257/27.7.2017 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». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 18 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Κούκος Γεώργιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 11 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 12 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  13 Σαμλίδης Μιχαήλ 

5 Γιώγας Δημήτριος  14 Σόντρας Ιωάννης  
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6 Δασκάλου Χρήστος  15 Ταπαζίδης Δημήτριος 

7 Δίου Αναστάσιος 16 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ζδρου Αικατερίνη  17 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Δημητριάδης Βασίλειος 7 Πέτκος Χρήστος 

3 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 8 Ταμβίσκου Ευτυχία 

4 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 9 Φουνταλής Μιχαήλ 

5 Μάρκου Διονύσιος   

 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Πισλίνας προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση του 8ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη 

και αφορούν την κοινότητά του, αν και προσκλήθηκε νόμιμα. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης 

β. Βρυττών κ. Θωμάς Τζαβέλλας 

γ.  Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης 

δ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής 

Κοινότητας Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

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. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 15.218/13.7.2017 (Ορθή 

Επανάληψη 31.7.2017) εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης- - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

3. Την αρ. 137/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας «Έκδοση 
κανονιστικής απόφασης που αφορά μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Δήμο 
Έδεσσας» 

4. Την αρ. 277/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας «Κατάρτιση 
όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου 
“Προσωρινές διαμορφώσεις χώρου πλατείας Ελευθερίας για δοκιμαστική λειτουργία 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και κατασκευή πεζοδρομίων οδού Ικονίου” 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.000,00 € (Κ.Α. 30/7332.602 - ΣΑΤΑ)». 

5. Την Α.Π. 4245/03-03-2017 Σύμβαση κατασκευής του έργου 
6. Την αρ. 137/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Έκδοση κανονιστικής απόφασης 

που αφορά μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Δήμο Έδεσσας» 
7. Την Α.Π. 7041/7-10-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης           

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Έγκριση μόνιμων μέτρων κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων στην πόλη της Έδεσσας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 137/2016 Απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου» 

8. Το Α.Π. 2251/24-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
Κεντρικής Μακεδονίας-Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού «Έγκριση 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Φιλίππου, Αρχ. Παντελεήμονα, Μοναστηρίου 
και Εγνατίας, που είναι τμήματα της ΕΟ2 Θεσσαλονίκης –Έδεσσας-Φλώρινας, στα 
πλαίσια της ¨ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ¨» 

9. Την Α.Π. 2501/1/225-ια Απόφαση της Δ/νσης Αστυνομίας Πέλλας «Προσωρινής 
ρύθμισης της κυκλοφορίας, στην πόλη της Έδεσσας, επί των οδών Φιλίππου, Αρχ. 
Παντελεήμονα, Αρχ. Παντελεήμονα, Μοναστηρίου και Εγνατίας, που είναι τμήματα της 
ΕΟ2 Θεσσαλονίκης –Έδεσσας-Φλώρινας, στα πλαίσια της ¨ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΕΔΕΣΣΑΣ¨»  

10. Την Α.Π. 11927/6-6-2017 Αναφορά-αίτηση κατοίκων της περιοχής για «Εφαρμογή 
σήμανσης επί της οδού Κιουταχείας μετά την εκτέλεση του έργου οργάνωσης της 
κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Ικονίου» 

11. Τις με Α.Π. 12285/8-6-2017  απόψεις της μελετήτριας  κ. Ελένης Λέτσα της 
«Κυκλοφοριακής μελέτης εμπορικού κέντρου & λοιπών σημαντικών οδικών αξόνων 
της πόλης της Έδεσσας» 

12. Την αρ. 12/2017 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (Πρακτικό 3ο /26-6-2017), υπέρ της έγκρισης 
τροποποίησης της μελέτης του έργου “Προσωρινές διαμορφώσεις χώρου πλατείας 
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Ελευθερίας για δοκιμαστική λειτουργία κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και κατασκευή 
πεζοδρομίων οδού Ικονίου”   

13. Την Α.Π. 15064/12-7-2017 Επιστολή διαμαρτυρίας κατοίκων της περιοχής για τη 
μονοδρόμηση της οδού Λυκούργου 

14. Τις με Α.Π. 15132/12-7-2017  απόψεις της μελετήτριας  κ. Ελένης Λέτσα επί του 
θέματος της οδού Λυκούργου 

 
Και επειδή: 
 
Για την εκπόνηση της μελέτης του έργου “Προσωρινές διαμορφώσεις χώρου πλατείας 
Ελευθερίας για δοκιμαστική λειτουργία κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και κατασκευή 
πεζοδρομίων οδού Ικονίου” από τον μελετητή Γεώργιο Γρεβενάρη-Αρχιτέκτων Μηχανικός - 
υπάλληλος του Δήμου, ελήφθη υπόψη η «Κυκλοφοριακή μελέτη εμπορικού κέντρου & 
λοιπών σημαντικών οδικών αξόνων της πόλης της Έδεσσας» της Λέτσα Ελένης – Πολιτικός 
Μηχανικός – ανάδοχος μελετήτρια.  
 
Η τροποποίηση της μελέτης του έργου “Προσωρινές διαμορφώσεις χώρου πλατείας 
Ελευθερίας για δοκιμαστική λειτουργία κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και κατασκευή 
πεζοδρομίων οδού Ικονίου” πραγματοποιείται για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του έργου. 
 

Η τροποποίηση αφορά στα παρακάτω:  
 
α) ως προς την τοποθέτηση των ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-41 και Ρ-42 στις κάθετες της 
Ικονίου & Αλεξανδρουπόλεως οδούς.  
 
Με το Α.Π. 12285/8-6-2017 έγγραφο της αναδόχου  μελετήτριας δόθηκε καταφατική 
απάντηση και διευκρινίστηκε ότι η πρόβλεψη της μελέτης, για την τοποθέτηση των 
παραπάνω πινακίδων για την ανά μήνα εναλλάξ στάθμευση στο κατάστρωμα των παραπάνω 
οδών, έγινε για να αντιμετωπιστεί το ιδιαίτερο μικρό πλάτος κυκλοφορίας των οδών. Από τη 
στιγμή που οι κάτοικοι διαφωνούν με την παραπάνω επιλογή της μελέτης και ταυτόχρονα η 
μη εφαρμογή των παραπάνω ρυθμιστικών πινακίδων δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην 
κυκλοφορία επί της οδού Ικονίου, είναι δυνατό, αυτές να μην τοποθετηθούν.   
 
Η τοποθέτηση των παραπάνω πινακίδων στις κάθετες της Ικονίου & Αλεξανδρουπόλεως 
οδούς: Δαρδανελλίων, Κιουταχίας, Προύσης, Καισαρείας, Τραπεζούντας, Μιαούλη, Στρατού, 
Κομοτηνής και Ξάνθης   καθιστά πρακτικά αδύνατη την εναλλάξ στάθμευση στις πλευρές των 
δρόμων λόγω στενότητας του οδοστρώματος και ύπαρξης πυλωτών, με αποτέλεσμα την 
έντονη αντίδραση κατοίκων της περιοχής. 
 
Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας με την αρ. 
12/2017 (Πρακτικό 3ο /26-6-2017) γνωμοδότησε ομόφωνα   υπέρ της έγκρισης της 
τροποποίησης της  μελέτης ώστε να μην τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες κυκλοφορίας 
τύπου Ρ-41 και Ρ-42 στις οδούς: Δαρδανελλίων, Κιουταχίας, Προύσης, Καισαρείας, 
Τραπεζούντας, Μιαούλη, Στρατού, Κομοτηνής και Ξάνθης αλλά να εξακολουθεί να υπάρχει 
στην οδό Σμύρνης που προϋπήρχε η συγκεκριμένη σήμανση και πριν την υλοποίηση του 
έργου. 
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β) ως προς την τοποθέτηση της ρυθμιστικής πινακίδας κυκλοφορίας τύπου Ρ-7 στη 
διασταύρωση της οδού Λυκούργου με την πλατεία Ιατρού Ρεβυθιάδη  που αποτυπώθηκε 
εσφαλμένα η οδός Λυκούργου ως μονόδρομος με κατεύθυνση προς την πλατεία Ιατρού 
Ρεβυθιάδη (ενώ ήταν διπλής κατεύθυνσης) στο σχέδιο «Υφιστάμενη Κυκλοφορία» (αρ. Σχεδ. 
0.0) της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη εμπορικού κέντρου και λοιπών σημαντικών οδικών 
αξόνων της πόλης της Έδεσσας». Την ίδια αποτύπωση ακολουθούν και τα επόμενα σχέδια των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν αυτή την οδό. 
 
Ως εκ τούτου με το Α.Π. 15111/12-7-2017 έγγραφο του Δήμου, ζητήθηκε η άποψη της 
αναδόχου μελετήτριας, ως προς την τοποθέτηση της ρυθμιστικής πινακίδας κυκλοφορίας 
τύπου Ρ-7 στη διασταύρωση της οδού Λυκούργου με την πλατεία Ιατρού Ρεβυθιάδη 
 
Με το Α.Π. 12285/8-6-2017 έγγραφο της αναδόχου  μελετήτριας δόθηκε η σύμφωνη γνώμη 
για την μη τοποθέτηση  της πινακίδας Ρ-7 στην οδό Λυκούργου, αλλά να συνεχίσει η 
παραπάνω οδός να είναι διπλής κατεύθυνσης.  
γ) Το ίδιο πρόβλημα επισημάνθηκε και επί της οδού Ιωαννίνων με τοποθέτηση ρυθμιστικής 
πινακίδας τύπου Ρ-7 στην διασταύρωση με την οδό Καπετάν Ακρίτα λόγω εσφαλμένης 
αποτύπωσης  της οδού Ιωαννίνων ως μονόδρομος με κατεύθυνση επί της οδού Καπετάν 
Ακρίτα (ενώ ήταν διπλής κατεύθυνσης)  στο σχέδιο «Υφιστάμενη Κυκλοφορία» (αρ. Σχεδ. 0.0) 
της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη εμπορικού κέντρου και λοιπών σημαντικών οδικών 
αξόνων της πόλης της Έδεσσας». Την ίδια αποτύπωση ακολουθούν και τα επόμενα σχέδια των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν αυτή την οδό. 
 
Επισημαίνουμε ότι η τροποποίηση: 

1. δεν επιφέρει ουδεμία αλλαγή στη συνολική φύση της σύμβασης του έργου 
2. δεν επιφέρει αύξηση της αξίας της αρχικής σύμβασης 
3. πραγματοποιείται για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του έργου 
4. δεν επιφέρει αλλαγή στην κυκλοφοριακή μελέτη του εμπορικού κέντρου & λοιπών 

σημαντικών οδικών αξόνων της πόλης της Έδεσσας και οι αποφάσεις που την 
συνοδεύουν. 

 
Εισηγούμαστε  

Την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου “Προσωρινές διαμορφώσεις χώρου 
πλατείας Ελευθερίας για δοκιμαστική λειτουργία κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και κατασκευή 
πεζοδρομίων οδού Ικονίου” στα παρακάτω: 
 
α) να μην τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες κυκλοφορίας τύπου Ρ-41 και Ρ-42 στις 
οδούς: Δαρδανελλίων, Κιουταχίας, Προύσης, Καισαρείας, Τραπεζούντας, Μιαούλη, Στρατού, 
Κομοτηνής και Ξάνθης αλλά να εξακολουθεί να υπάρχει στην οδό Σμύρνης που προϋπήρχε η 
συγκεκριμένη σήμανση και πριν την υλοποίηση του έργου. 
 
β) να μην τοποθετηθεί η ρυθμιστική πινακίδα κυκλοφορίας τύπου Ρ-7 στη διασταύρωση της 
οδού Λυκούργου με την πλατεία Ιατρού Ρεβυθιάδη αλλά να συνεχίσει η παραπάνω οδός να 
είναι διπλής κατεύθυνσης. 
γ) να μην τοποθετηθεί η ρυθμιστική πινακίδα κυκλοφορίας τύπου Ρ-7 στη διασταύρωση της 
οδού Ιωαννίνων με την οδό Καπετάν Ακρίτα αλλά να συνεχίσει η παραπάνω οδός να είναι 
διπλής κατεύθυνσης. 
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Να γίνει δεκτή η εισήγηση για την τροποποίηση της μελέτης του παραπάνω έργου (σύμφωνα 
με το άρθρο 132 και 144 του Ν. 4412/2016)».  
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τ. Υ. & Πολεοδομίας 

κ. Δημήτριο Ταπαζίδη, ο οποίος πρότεινε να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος, 

προκειμένου να γνωμοδοτήσει το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας, 

σύμφωνα με την περ. ε, παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 και να εισηγηθεί το 

θέμα στο συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την περ. γ, παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν.3852/2010. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 Αναβάλλει τη συζήτηση του θέματος για το λόγο που αναφέρεται στο εισηγητικό 

μέρος της παρούσας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  175/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  9.8.2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δίου  

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κούκος Γεώργιος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,   

Ταπαζίδης Δημήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας κα Χ. Ασημακοπούλου 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

-  Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Δ. Ταπαζίδη 

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


