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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης  ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  24/2021      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 

 Σήμερα Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15.00 το Δημοτικό 

Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με 

αριθμ. πρωτ. 1.674/8.2.2021  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 22 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Μούκας Σωτήριος 

2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Γιώγας Δημήτριος 14 Ξυλουργίδης Αντώνιος 
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4 Δελής Αθανάσιος 15 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

5 Θεοδώρου Έλλη 16 Πασχάλης Αλέξανδρος 

6 Θωμάς Ευάγγελος 17 Ρυσάφης Αντώνιος 

7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 18 Σαμλίδης Μιχαήλ 

8 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 19 Τζιάκος Δημήτριος 

9 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 20 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

10 Κίτσου Ελένη 21 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

11 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 22 Χατζόγλου Ιωάννης 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Μουστάκας Γεώργιος 

2 Καραμάνη Δήμητρα 5 Ταμβίσκου Ευτυχία 

3 Καραπατσούδη Ελένη   

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μουστάκας προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός 

β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου 

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. 

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. 

Προτάχθηκε η συζήτηση των 1ου & 2ου θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, 

ακολούθησαν ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο και στη συνέχεια η συζήτηση των 

θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 2o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, 

έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το έγγραφο του Σωματείου 

Επαγγελματιών – Επιχειρηματιών Παλαιού Αγίου Αθανασίου το οποίο έχει ως εξής: 
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«Από το σύνολο των 120 επιχειρήσεων που λειτουργούν στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο,  

δεχτήκαμε πολλές αναφορές και παράπονα από επαγγελματίες , που ασχολούνται με 

τον τουρισμό(ξενοδοχεία-τουριστικά καταλύματα). 

Λαμβάνουμε την πρωτοβουλία να σας ενημερώσουμε, σε ότι αφορά την δυσμενή 

οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. Ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος ειναι 

το μοναδικό χειμερινό, Τουριστικό Θέρετρο της Μακεδονίας, το οποίο στηρίζεται 

κατ΄εξοχήν στην λειτουργία του Χιονοδρομικού κέντρου Καϊμακτσαλάν και στον 

χειμερινό  τουρισμό. 

Το 99% των τουριστικών επιχειρήσεων είναι οικογενειακές και βιοπορίζονται από τον 

τουρισμό.  

Φέτος, λόγω της δύσκολης υγειονομικής κατάστασης λόγω covid-19, οι μικρές αυτές 

οικογενειακές επιχειρήσεις, εμμένουν στην ανεργία από τις 16/03/20 μέχρι τώρα.  

Πρόκειται για έναν ολόκληρο χρόνο ανεργίας! 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα πάγια έξοδα μιας τέτοιας επιχείρησης, που είναι περίπου 

2.000,00 €  τον μήνα (φως - νερό - τηλέφωνο-θέρμανση ) αντιλαμβάνεστε ότι, κατά την 

περίοδο Μαρτίου 2020 Φεβρουαρίου 2021 το σύνολο των εξόδων είναι περίπου 

24.000,00 €. Αν συνυπολογίσουμε τις υποχρεώσεις τους, απέναντι σε τράπεζες και 

δημόσια ταμεία ( ΕΜΦΙΑ - ΕΦΟΡΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ), τα έξοδά τους είναι 

πολλαπλάσια! 

Εφ΄όσον όλοι γνωρίζουμε οτι οι επιχειρήσεις που παραμένουν ανοιχτές στα 

lockdowns, είναι επιχειρήσεις πρώτης γραμμής, όπως π.χ super market - φούρνοι , 

που αποκλειστικά εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες των πολιτών, οι επαγγελματίες του 

κλάδου διερωτώνται, με ποια κριτήρια τα τουριστικά καταλύματα εξακολουθούν να 

παραμένουν κατ΄εντολήν ανοιχτά, ενώ οι μετακινήσεις από νομό σε νομό 

απαγορεύονται, το Χιονοδρομικό κέντρο είναι κλειστό και δεν υπάρχει καθόλου 

επισκεψιμότητα.  

Οι 30 αυτές επιχειρήσεις του Παλαιού Αγίου Αθανασίου, παραμένουν ανοιχτές και 

άδειες, σε μία περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών, χάνοντας όλα τα ευεργετήματα 

των κλειστών επιχειρήσεων! 

Επίσης τα προγράμματα, τα οποία έτρεξαν και τρέχουν, για οικονομική ενίσχυση, 

δυστυχώς δεν εντάσσουν τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, διότι συμπεριλαμβάνεται στο 

συγκρινόμενο χρονικό περιθώριο (2019-με 2020) μήνας και εκτός lockdown!  

Αναφορικά στο πρόγραμμα ενίσχυσης πάγιων εξόδων, εκτός των μηνών Νοεμβρίου - 

Δεκεμβρίου (καθολικό lockdown), συμπεριλαμβάνεται και ο Οκτώβριος, με 
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αποτέλεσμα να μην ευεργετούνται οικονομικά, παρόλο που τα έξοδα της θέρμανσης 

είναι πολύ μεγάλα, λόγω του υψομέτρου (1200μ) και των χαμηλών θερμοκρασιών(-8 

με -18 Celsiou). 

Επίσης θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε οτι, στο προηγούμενο πρόγραμμα ¨ 

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19 

στην Κεντρική Μακεδονία¨ δυστυχώς δεν εντάχθηκαν οι συγκεκριμένες οικογενειακές 

επιχειρήσεις, διότι δεν συμπλήρωσαν τα απαιτούμενα μόρια. Τα κριτήρια του 

προγράμματος, έδιναν προβάδισμα σε επιχειρήσεις με υψηλό αριθμό υπαλλήλων. 

Γνωρίζοντας οτι το πρόγραμμα θα ξανανοίξει, θα σας παρακαλούσαμε,  προκειμένου 

να υπάρξει ένταξη των πολύ μικρών αυτών επιχειρήσεων, να παρέμβετε, ώστε να 

επαναπροσδιοριστούν τα κριτήρια, και τα συγκρινόμενα χρονικά περιθώρια του 2019 

με 2020, λαμβάνοντας υπόψιν όλη την χρονική περίοδο από την 16η Μαρτίου 2020 

έως και σήμερα. 

Αυτήν την στιγμή, οι οικογενειακές επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, όχι 

μόνο στις τραπεζικές, των δημοσίων ταμείων και στις πάγιες υποχρεώσεις τους, αλλά 

έχουν και πρόβλημα βιοπορισμού.  

Προτείνουμε για τις 30 επιχειρήσεις (ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα): 

1)  Να συμπεριληφθούν στα ευεργετήματα των κλειστών επιχειρήσεων, απ΄αρχής του 

2ου lockdown 

2) Να αποζημιωθούν όλες, ανεξαρτήτων κριτηρίων, όσον αφορά τα πάγια έξοδα  

3) Να επαναπροσδιοριστούν τα κριτήρια του προγράμματος ¨ Ενίσχυση μικρών και 

πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19 στην Κεντρική 

Μακεδονία" 

4) Αφού η κυβέρνηση θα ακολουθήσει την "μέθοδο του ακορντεόν", μέχρι τον Απρίλιο 

του 2021, παρακαλούμε να ανοίξουν τα σύνορα των Νομών (εκτός των κόκκινων) 

προκειμένου να δουλέψουμε. Ο Υπουργός Τουρισμού κύριος Θεοχάρης,  στην 

τηλεδιάσκεψη που είχαμε,   δήλωσε ότι κρατούνται τα ξενοδοχεία ανοιχτά,  λόγω του 

ότι είναι ασφαλείς επιχειρήσεις. Για ποιον λόγο δεν ανοίγουν τα σύνορα των κίτρινων 

νομών, αφού υπάρχει ασφάλεια? 

Σας παρακαλούμε, να κατανοήσετε το μέγεθος του προβλήματος και να πράξετε τα 

ανάλογα. Ίσως είναι και η μοναδική περίπτωση σε όλη την Ελλάδα, γι αυτό ζητούμε 

ρύθμιση κατά παρέκκλιση για τις 30 αυτές επιχειρήσεις, διότι με μεγάλη μας λύπη, 

διακρίνουμε την ολική οικονομική κατάρρευση των οικογενειακών αυτών επιχειρήσεων 

και κατά συνέπεια του χειμερινού τουρισμού στον Δήμο μας». 
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Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου και στους 

Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Αντώνιο Ρυσάφη, Αλέξανδρο Πασχάλη, Ιωάννη 

Τσεπκεντζή και Χαράλαμπο Τσιτσάγκα, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους 

για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά με την υιοθέτηση του ανωτέρω κειμένου και την έκδοση 

ψηφίσματος. 

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  

Την έκδοση ψηφίσματος, με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

Από το σύνολο των 120 επιχειρήσεων που λειτουργούν στον Παλαιό Άγιο 

Αθανάσιο, δεχτήκαμε πολλές αναφορές και παράπονα από επαγγελματίες, που 

ασχολούνται με τον τουρισμό (ξενοδοχεία-τουριστικά καταλύματα). Λαμβάνουμε την 

πρωτοβουλία να σας ενημερώσουμε, σε ότι αφορά την δυσμενή οικονομική 

κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει.  

Ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος είναι το μοναδικό χειμερινό, Τουριστικό Θέρετρο 

της Μακεδονίας, το οποίο στηρίζεται κατ΄εξοχήν στην λειτουργία του Χιονοδρομικού 

κέντρου Καϊμακτσαλάν και στον χειμερινό  τουρισμό. Το 99% των τουριστικών 

επιχειρήσεων είναι οικογενειακές και βιοπορίζονται από τον τουρισμό.  

Φέτος, λόγω της δύσκολης υγειονομικής κατάστασης λόγω covid-19, οι μικρές αυτές 

οικογενειακές επιχειρήσεις, εμμένουν στην ανεργία από τις 16/03/20 μέχρι τώρα.  

Πρόκειται για έναν ολόκληρο χρόνο ανεργίας! Λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα πάγια έξοδα 

μιας τέτοιας επιχείρησης, που είναι περίπου 2.000,00 €  τον μήνα (φως - νερό – 

τηλέφωνο - θέρμανση) αντιλαμβάνεστε ότι, κατά την περίοδο Μαρτίου 2020 -  

Φεβρουαρίου 2021 το σύνολο των εξόδων είναι περίπου 24.000,00 €. Αν 

συνυπολογίσουμε τις υποχρεώσεις τους, απέναντι σε τράπεζες και δημόσια ταμεία 

(ΕΝΦΙΑ - ΕΦΟΡΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ), τα έξοδά τους είναι πολλαπλάσια! 

Εφόσον όλοι γνωρίζουμε οτι οι επιχειρήσεις που παραμένουν ανοιχτές στα 

lockdowns, είναι επιχειρήσεις πρώτης γραμμής, όπως π.χ super market - φούρνοι, 

που αποκλειστικά εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες των πολιτών, οι επαγγελματίες του 

κλάδου διερωτώνται, με ποια κριτήρια τα τουριστικά καταλύματα εξακολουθούν να 

παραμένουν κατ΄εντολήν ανοιχτά, ενώ οι μετακινήσεις από νομό σε νομό 
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απαγορεύονται, το Χιονοδρομικό κέντρο είναι κλειστό και δεν υπάρχει καθόλου 

επισκεψιμότητα.  

Οι 30 αυτές επιχειρήσεις του Παλαιού Αγίου Αθανασίου, παραμένουν ανοιχτές 

και άδειες, σε μία περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών, χάνοντας όλα τα 

ευεργετήματα των κλειστών επιχειρήσεων! Επίσης τα προγράμματα, τα οποία έτρεξαν 

και τρέχουν, για οικονομική ενίσχυση, δυστυχώς δεν εντάσσουν τις συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις, διότι συμπεριλαμβάνεται στο συγκρινόμενο χρονικό περιθώριο (2019 - 

2020) μήνας και εκτός lockdown! Αναφορικά στο πρόγραμμα ενίσχυσης πάγιων 

εξόδων, εκτός των μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου (καθολικό lockdown), 

συμπεριλαμβάνεται και ο Οκτώβριος, με αποτέλεσμα να μην ευεργετούνται 

οικονομικά, παρόλο που τα έξοδα της θέρμανσης είναι πολύ μεγάλα, λόγω του 

υψομέτρου (1200μ) και των χαμηλών θερμοκρασιών(-8 με -18 Κελσίου). 

Επίσης θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε οτι, στο προηγούμενο 

πρόγραμμα  ¨Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από 

τον covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία¨ δυστυχώς δεν εντάχθηκαν οι συγκεκριμένες 

οικογενειακές επιχειρήσεις, διότι δεν συμπλήρωσαν τα απαιτούμενα μόρια. Τα κριτήρια 

του προγράμματος, έδιναν προβάδισμα σε επιχειρήσεις με υψηλό αριθμό υπαλλήλων. 

Γνωρίζοντας οτι το πρόγραμμα θα ξανανοίξει, θα σας παρακαλούσαμε,  

προκειμένου να υπάρξει ένταξη των πολύ μικρών αυτών επιχειρήσεων, να παρέμβετε, 

ώστε να επαναπροσδιοριστούν τα κριτήρια, και τα συγκρινόμενα χρονικά περιθώρια 

του 2019 με 2020, λαμβάνοντας υπ΄όψιν όλη την χρονική περίοδο από την 16η 

Μαρτίου 2020 έως και σήμερα. Αυτήν την στιγμή, οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, όχι μόνο στις τραπεζικές, των δημοσίων ταμείων και 

στις πάγιες υποχρεώσεις τους, αλλά έχουν και πρόβλημα βιοπορισμού.  

Προτείνουμε για τις 30 επιχειρήσεις (ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα): 

1)  Να συμπεριληφθούν στα ευεργετήματα των κλειστών επιχειρήσεων, απ΄αρχής του 

2ου lockdown 

2) Να αποζημιωθούν όλες, ανεξαρτήτων κριτηρίων, όσον αφορά τα πάγια έξοδα  

3) Να επαναπροσδιοριστούν τα κριτήρια του προγράμματος ¨ Ενίσχυση μικρών και 

πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19 στην Κεντρική 

Μακεδονία" 

4) Αφού η κυβέρνηση θα ακολουθήσει την "μέθοδο του ακορντεόν", μέχρι τον Απρίλιο 

του 2021, παρακαλούμε να ανοίξουν τα σύνορα των Νομών (εκτός των κόκκινων) 

προκειμένου να δουλέψουμε. Ο Υπουργός Τουρισμού κύριος Θεοχάρης,  στην 
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τηλεδιάσκεψη που είχαμε,   δήλωσε ότι κρατούνται τα ξενοδοχεία ανοιχτά,  λόγω του 

ότι είναι ασφαλείς επιχειρήσεις. Για ποιον λόγο δεν ανοίγουν τα σύνορα των κίτρινων 

νομών, αφού υπάρχει ασφάλεια? 

Σας παρακαλούμε, να κατανοήσετε το μέγεθος του προβλήματος και να 

πράξετε τα ανάλογα. Ίσως είναι και η μοναδική περίπτωση σε όλη την Ελλάδα, γι αυτό 

ζητούμε ρύθμιση κατά παρέκκλιση για τις 30 αυτές επιχειρήσεις, διότι με μεγάλη μας 

λύπη, διακρίνουμε την ολική οικονομική κατάρρευση των οικογενειακών αυτών 

επιχειρήσεων και κατά συνέπεια του χειμερινού τουρισμού στον Δήμο μας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  24/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  18.2.2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη, 

Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία,   

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου 

Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας 

Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας 

Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος 

Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου 

Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας 

Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας 

- Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, και Αλληλεγγύης, Ποιότητας Ζωής  

και Εύρυθμης λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, Καταστημάτων & 

Επιχειρήσεων Κ. Λαμπρόπουλο 

 


