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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2 / 28-2-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Αριθµ. Απόφασης 5 / 2017.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στοιχεία για τη σύνταξη της έκθεσης πεπραγµένων έτους 2015 Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών.

Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Στρ. Σαράφη - Ι.Μιχαήλ 1), 28-2-2017, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 12.00µ.µ., ύστερα από την 6662/23-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου κ. Σαουλίδη Αντωνίου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συµβούλους,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 , συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών σε 2η Τακτική Συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα εννιά (9)
µέλη, παραβρέθηκαν τα έξι (6), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαουλίδης Αντώνιος
1. Γιαταγάνα Θεοδώρα (Ντορίνα)
2. Σιµητόπουλος Αλέξανδρος
2. Χατζηγεωργίου Ελευθερία
3. Γκατζές Στέλιος
3. Φασφαλής Νικόλαος
4. Τερζίδου Αλεξάνδρα
5. Καστανίδης Γεώργιος
6. Καλπαζίδης Σέργιος
Σύµφωνα µε την υπ' αρ. 360/2015 απόφαση ∆ηµάρχου Νεάπολης - Συκεών πρακτικά
τηρούνται από τον διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου κ. Γκέκα Σωτήριο.
Αποφασίστηκε οµόφωνα η συζήτηση 2 Θεµάτων εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Τα θέµατα συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 1ο Έκτακτο, 2ο Έκτακτο, 1ο,2ο και 3ο.
Εισηγούµενος ο Πρόεδρος το 1ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, έθεσε υπόψη των
µελών της ΕΠΖ. τη µε αριθµ. Πρωτ: 5483/16-2-2017 εισήγηση, µε θέµα: " Στοιχεία για
τη σύνταξη της έκθεσης πεπραγµένων έτους 2015 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Νεάπολης - Συκεών".

Τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος και τα µέλη αυτού
εξέθεσαν, 2) το υπ αρ. 5483/16-2-2017 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και 3) την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει Οµόφωνα
Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη σύνταξη της έκθεσης
πεπραγµένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του που έχει ως εξής:

Α. Ανάκληση/οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων
αρµοδιότητας του δήµου.
Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε
ορισµένα καταστήµατα, οι οποίες αποτελούν λόγω ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης
των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω καταστηµάτων.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την ανάκληση ή/και οριστική αφαίρεση των
καταστηµάτων που δεν πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις λειτουργίας τους, έλαβε τις
κάτωθι αποφάσεις:
Απόφαση υπ αρ. 8/2015 µε θέµα: Οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΝΕΙΟ του κ. Βαχαρολίδη Γεωργίου του
Θεοδώρου, επί της οδού Π. Τσαλδάρη αρ. 1 στη ∆ηµοτική Ενότητα Νεάπολης του ∆ήµου
Νεάπολης - Συκεών.
Β. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων
άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ.

Κατά το έτος 2015 κατέστη ανάγκη λήψη κανονιστικών αποφάσεων σχετικά µε
διακοπή κυκλοφορίας και για την παραχώρηση χώρου στάθµευσης αναπηρικών
οχηµάτων, κλπ.

Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :
- Απόφαση υπ. αρ. 1/2015 µε θέµα: ∆ιακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ανδρέα
Παπανδρέου στις 25 Μαρτίου 2015 για την πραγµατοποίηση της παρέλασης .
- Απόφαση υπ. αρ. 3/2015 µε θέµα: Εξέταση αιτήµατος προσωρινών κυκλοφοριακών
µέτρων στην οδό Επταπυργίου( Βασικό Οδικό ∆ίκτυο Ν. Θεσσαλονίκης) της ∆Ε
Συκεών ( Α΄Φάση από Λεωφόρο Παπανδρέου έως έως οδό Παπανικολή) για την
κατασκευή υπόγειας γραµµής µεταφοράς απλού κυκλώµατος 150KV.
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- Απόφαση υπ. αρ. 4/2015 µε θέµα: Γνωµοδότηση και Εισήγηση προς το ∆.Σ. για
διακοπή κυκλοφορίας οχηµάτων στην οδό Αγ. ∆ηµητρίου αρ. 25 από Γεννηµατά έως
Μ. Αλεξάνδρου (∆.Ε. Συκεών).
- Απόφαση υπ. αρ. 5/2015 µε θέµα: Παραχώρηση χώρου στάθµευσης αναπηρικού
αυτοκινήτου στο οδόστρωµα Γρ. Λαµπράκη αρ. 28 στη ∆ηµοτική Ενότητα Νεάπολης.
- Απόφαση υπ. αρ. 6/2015 µε θέµα: Παραχώρηση χώρου στάθµευσης αναπηρικού
αυτοκινήτου στο οδόστρωµα Καλλικρατείας αρ. 38 στη ∆ηµοτική Ενότητα Νεάπολης.
- Απόφαση υπ. αρ. 7/2015 µε θέµα: Παραχώρηση χώρου στάθµευσης αναπηρικού
αυτοκινήτου στο οδόστρωµα Λεωφόρος ΌΧΙ αρ. 15 στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγ. Παύλου.
- Απόφαση υπ. αρ. 9/2015 µε θέµα:Εξέταση αιτήµατος προσωρινών Κυκλοφοριακών
Μέτρων – ∆ιακοπής Κυκλοφορίας στις οδούς Κανάρη, Στάντζου και Οµήρου της ∆.Ε.
Συκεών για την κατασκευή υπόγειας γραµµής µεταφοράς απλού κυκλώµατος 150KV .
- Απόφαση υπ. αρ. 10/2015 µε θέµα: ∆ιακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ανδρέα
Παπανδρέου στις 22 και 23 Απριλίου για τη διοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων
<< ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΑ 2015>>.
- Απόφαση υπ. αρ. 11/2015 µε θέµα: Κατάληψη πεζοδροµίου επί της οδού ∆ιδυµοτείχου
και Ζάκκα, εκτροπή πεζών στο απέναντι πεζοδρόµιο της οδού ∆ιδυµοτείχου και
κατάληψη χώρου στάθµευσης επί της οδύ Ζάκκα, για την εκτέλεση του έργου<<
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ 1) ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ>>.
- Απόφαση υπ. αρ. 12/2015 µε θέµα: Παραχώρηση χώρου στάθµευσης αναπηρικού
αυτοκινήτου στο οδόστρωµα στην οδό Κοντόσογλου αρ. 12 της ∆ηµοτικής Ενότητας
Συκεών.

- Απόφαση υπ. αρ. 14/2015 µε θέµα: ∆ιακοπή κυκλοφορίας στη οδό Ηπείρου στη
∆ηµοτική Ενότητα Αγ. Παύλου στις 27,28 και 29 Ιουνίου για τη διοργάνωση των
θεσµικών εορταστικών εκδηλώσεων <<ΑΓΙΟΠΑΥΛΙΤΙΚΑ 2015 >>.
- Απόφαση υπ. αρ. 15/2015 µε θέµα: ∆ιακοπή κυκλοφορίας στην οδό Καρόλου Κουν της
∆.Ε. Συκεών από τις 19 έως τις 31 Αυγούστου 2015 για τη διοργάνωση των
Μερκουρείων.
- Απόφαση υπ. αρ. 16/2015 µε θέµα: ∆ιακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ελ. Βενιζέλου από
τις 1 έως και τις 6 Σεπτεµβρίου 2015 στη ∆ηµοτική Ενότητα Νεάπολης για τη
διοργάνωση της Βαλκανικής Πλατείας.
- Απόφαση υπ. αρ. 17/2015 µε θέµα: Εξέταση αιτήµατος διακοπής κυκλοφορίας της
οδού Ούλοφ Πάλµε στην ∆.Ε. Συκεών.
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- Απόφαση υπ.αρ. 18/2015 µε θέµα: ∆ιακοπή κυκλοφορίας οχηµάτων σε τµήµα της οδού
Ρ. Φεραίου στην κάθοδο µεταξύ των οδών Παπαφλέσσα και Καλπακίου στα πλαίσια
εκτέλεσης των εργασιών του έργου <<Επισκευή, συντήρηση οδών, πεζοδρόµων,
κλιµάκων, πεζοδροµίων κλπ. Αρ. Μελέτης 23/2013>>.
- Απόφαση υπ. αρ. 23/2015 µε θέµα: ∆ιακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ανδρέα
Παπανδρέου στις 28 Οκτωβρίου 2015 για την πραγµατοποίηση της παρέλασης
- Απόφαση υπ. αρ. 26/2015 µε θέµα: Γνωµοδότηση για την παραχώρηση χώρου
στάθµευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωµα επί της οδού Γοργοποτάµου αρ.
17 στη ∆ηµοτική Ενότητα Συκεών.
- Απόφαση υπ. αρ. 27/2015 µε θέµα: ∆ιακοπή κυκλοφορίας στην οδό Παναγή Τσαλδάρη
για την πραγµατοποίηση υποδοχής και λιτάνευσης Ιερών Λειψάνων των τοπικών µας
Αγίων.
- Απόφαση υπ. αρ. 28/2015 µε θέµα: Παραχώρηση χώρου στάθµευσης αναπηρικού
αυτοκινήτου στο οδόστρωµα Γρηγορίου Ε΄αρ. 9 στη ∆ηµοτική Ενότητα Νεάπολης .
- Απόφαση υπ. αρ. 29/2015 µε θέµα: Παραχώρηση χώρου στάθµευσης αναπηρικού
αυτοκινήτου στο οδόστρωµα στην οδό Κύπρου αρ. 22 της ∆ηµοτικής Ενότητας Συκεών.
- Απόφαση υπ. αρ. 31/2015 µε θέµα: Γνωµοδότηση για λήψη προσωρινών
κυκλοφοριακών µέτρων στην Αριστάρχου της ∆.Ε. Συκεών για την κατασκευή Φυσικού
Αερίου.
- Απόφαση υπ. αρ. 33/2015 µε θέµα: : ∆ιακοπή κυκλοφορίας στην οδό Βενιζέλου στη
∆.Ε. Νεάπολης την Πέµπτη 10 ∆εκεµβρίου 2015.
- Απόφαση υπ. αρ. 34/2015 µε θέµα: ∆ιακοπή κυκλοφορίας στην οδό Μουδανίων στη
∆.Ε. Νεάπολης από την Παρασκευή 18 έως και την Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2015.
- Απόφαση υπ. αρ. 35/2015 µε θέµα: ∆ιακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Όχι στη ∆.Ε.
Αγ. Παύλου την Παρασκευή 11 ∆εκεµβρίου 2015.
- Απόφαση υπ. αρ. 44/2015 µε θέµα: Γνωµοδότηση για λήψη προσωρινών
κυκλοφοριακών µέτρων στην οδό Ρ. Φεραίου της ∆.Ε. Νεάπολης για την κατασκευή
δικτύου Φυσικού Αερίου.

Γ. Θέµατα καθορισµού χρήσεων γης, ρυθµιστικών σχεδίων
προγραµµατισµού εφαρµογής ρυθµιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης
ανοικτών πόλεων, εφαρµογής Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) ,
πολεοδοµικών µελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών επεµβάσεων
χρηµατοδότησης προγραµµάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης
υποβαθµίσεων περιοχών, πολεοδοµικής αναµόρφωσης προβληµατικών
περιοχών, αποζηµίωσης ρυµοτοµούµενων , πολεοδοµικών ρυθµίσεων,
εισφοράς σε γη ή σε χρήµα, περιοχών ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης
(Π.Ε.Ρ.Π.Ο) και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών και προστασία του
περιβάλλοντος.
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την λήψη
αποφάσεων επί των ανωτέρω θεµάτων , λαµβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

-

-

-

-

Απόφαση υπ αρ. 2/2015 µε θέµα : Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τη
διόρθωση του πίνακα επικειµένων και την αποζηµίωση των
επικειµένων(περιφράξεων, δένδρων κλπ) ιδιοκτησιών επί της Λεωφόρου
Παπανικολάου ( από οδό Μαβίλη έως οδό Θάλειας), της ∆ηµοτικής Ενότητας
Πεύκων, του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών.
Απόφαση υπ. αρ. 22/2015 µε θέµα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τη
διόρθωση του πίνακα επικειµένων και την αποζηµίωση των επικειµένων
(περιφράξεων, δένδρων, κλπ), ιδιοκτησιών επί της οδού Ιπποκράτους της ∆.Ε.
Πεύκων του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών.
Απόφαση υπ. αρ. 24/2015 µε θέµα: Σηµειακή τροποποίηση του ρυµοτοµικού
σχεδίου του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών στο Ο.Τ. 4 που περικλείεται από τις οδούς
Π. Τσαλδάρη – Αγ. Λαύρας – Γρηγορίου Ε΄- Ανδρέα ∆ηµητρίου της ∆.Ε.
Νεάπολης, µε τον αποχαρακτηρισµό τµήµατος Χώρου Νηπιαγωγείου σε εκτέλεση
της µε αρ. 2607/2006 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και
τον ταυτόχρονο επεναχαρακτηρισµό του ίδιου, ως χώρο Νηπιαγωγείου.
Απόφαση υπ. αρ. 25/2015µε θέµα: Εξέταση της αρ. πρωτ. 33384/22-7-2015
αίτησης των κ.κ. Άννας – Αγνής Παπαδηµητροπούλου κλπ. που αφορά στην
τροποποίηση του ρυµοτοµικού στοιχείου µε τον αποχαρακτηρισµό τµήµατος “
Χώρου εθνικού παιδικού σταθµού και χώρου πρασίνου” και την µετατροπή τους σε
οικοδοµήσιµους χώρους πρασίνου και την µετατροπή τους σε οικοδοµήσιµους
χώρους σε συµµόρφωση της µε αρ. 2496/2014 απόφασης του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών στα Ο.Τ. 10 και Ο.Τ. 11
µεταξύ των οδών Ελλησπόντου, Ρήγα Φεραίου και Κύπρου της ∆ηµοτικής
Ενότητας Νεάπολης.

- Απόφαση υπ. αρ. 30/2015 µε θέµα: ∆ιατύπωση Απόψεων – Γνωµοδότηση επί του
θέµατος: Σηµειακή τροποποίηση νησίδων στη συµβολή των δηµοτικών οδών
Λεχόβου και Ανθέων µε σκοπό την ανακατεύθυνση επιφανειακής ροής οµβρίων
υδάτων.
-

Απόφαση υπ. αρ. 41/2015 µε θέµα: Καθορισµός τιµών µονάδος για προσκυρώσεις
και αποζηµιώσεις ιδιωτών προς το ∆ήµο και αντιστρόφως για το έτος 2016.

- Απόφαση υπ. αρ. 42/2015 µε θέµα: ∆ιόρθωση της υπ. αρ. 82/2015 απόφασης ∆.Σ.
σχετικά µε τους δικαιούχους αποζηµίωσης της µε αριθµό κτηµατογράφησης 040101
ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. Γ132, της ∆ηµοτικής Ενότητας Πεύκων.
- Απόφαση υπ. αρ. 43/2015 µε θέµα: Τροποποίηση της ερυθράς της οδού Ρωµανού
του Μελωδού ανατολικά του Ο.Τ. Γ427 στη ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων.
- Αποφάσεις υπ. αρ. 36/2015 µε θέµα: Καθορισµός θέσεων Υπαίθριου Στάσιµου
Εµπορίου στις ∆ηµοτικές Ενότητες έτους 2016.
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∆. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

-

-

-

-

Απόφαση υπ. αρ. 13/2015 µε θέµα: Χρήση κοινόχρηστων χώρων.
Απόφαση υπ. αρ. 19/2015 µε θέµα: Εξέταση αιτήµατος του δηµότη κ.
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ∆Η ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ για τοποθέτηση οριοδεικτών(κολωνάκια) πλαστικά
κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση στάσης και στάθµευσης επί
της οδού Πασαλίδη 11 ( απέναντι από Πασαλίδη 8 & Ψαθά 1 ) στη ∆.Ε. ΣΥΚΕΩΝ.
Απόφαση υπ. αρ. 20/2015 µε θέµα: Εξέταση αιτήµατος ∆/νσης Οδοποιίας ∆ήµου
Θεσσαλονίκης << Παρεµβάσεις στη ∆ασική οδό Αγαθουπόλεως>>.
Απόφαση υπ. αρ. 21/2015 µε θέµα: Κανονισµός λειτουργίας πανηγύρεων µε την
ευκαιρία θρησκευτικών εορτών, στις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Νεάπολης –
Συκεών.
Απόφαση υπ. αρ. 32/2015 µε θέµα: Εξέταση αιτήµατος του δηµότη κ.
Τσιµεντερίδη Γεωργίου για τοποθέτηση οριοδεικτών ( κολωνάκια) πλαστικά
κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση στάσης και στάθµευσης επί
της οδού Κρήτης 7 (είσοδος οικίας) στη ∆.Ε. Αγ. Παύλου.

- Απόφαση υπ. αρ. 37/2015 µε θέµα: Στοιχεία για τη σύνταξη έκθεσης πεπραγµένων
έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών.
-

Απόφαση υπ. αρ. 38/2015 µε θέµα: Εξέταση αιτήµατος του δηµότη κ. ΣΕΡΑΚΗ
ΣΤΕΛΙΟΥ για τοποθέτηση οριοδεικτών(κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή
πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση στάσης και στάθµευσης επί της οδού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΟΡΦΕΩΣ (τοµή πεζοδροµίων) στην ∆.Ε. Πεύκων.

-

-

Απόφαση υπ. αρ. 39/2015 µε θέµα : Εξέταση αιτήµατος της δηµότισσας κ.
Χατζοπούλου Κυράνθης για τοποθέτηση οριοδεικτών (κολωνάκια) πλαστικά
κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση στάσης και στάθµευσης επί
της οδού Επταπυργίου 159 & Σπάρτης ( πρατήριο υγρών καυσίµων) στη ∆. Ε.
Συκεών.
Απόφαση υπ. αρ. 40/2015 µε θέµα: Εξέταση αιτήµατος της δηµότισσας κ.
Στέλλας Τσόκου για τοποθέτηση οριοδεικτών (κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή
πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση στάσης και στάθµευσης επί της οδού Αθ.
∆ιάκου 21 – πεζόδροµος Ιωαννίνων ( είσοδος πεζόδροµου) στη ∆.Ε. Συκεών.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΑΟΥΛΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Α∆Α: ΩΒ∆ΥΩΚΙ-ΣΧ4
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 5/2017
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΟΥΛΙ∆ΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΙΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΚΑΤΖΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΤΕΡΖΙ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΠΑΖΙ∆ΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ

