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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  10η/10-09-2021 
Αρ. αποφ.              56/10-09-2021                                                                                     

 
Περίληψη 

 

Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων (Έγγραφο ΑΠ 42316/24-08-2021 Δ/νσης Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου)     

Στη Ρόδο σήμερα 10-09-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 με την δια περιφοράς διαδικασία η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ., 761/08-09-2019 περί της εκλογής τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ., 276/23-09-2020 περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους), 
έπειτα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Στέφανου Δράκου  (Αποφ. 
Δημάρχου 2116/29-09-2020 «περί ορισμού Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Ε.Π.Ζ»), με αριθ. 

πρωτ. 2/45366/06-09-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 
6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στις Εγκυκλίους 

163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 με αρ. 
πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, αποφασίζει την έκδοση της κατωτέρω απόφασης. 

Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήτοι: 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2) Ιωάννης Αφεντούλης – 
Αντιπρόεδρος 3) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου Αντιδήμαρχος – Μέλος, 4) Νικόλαος Καραμαρίτης 

Αντιδήμαρχος – Μέλος, 5) Παναγιώτης Σταμάτης Αντιδήμαρχος - Μέλος 6) Αθανάσιος Στάμος 

Αντιδήμαρχος – Μέλος, 7) Σπυρίδων Σπυρόπουλος – Μέλος, 8) Βασίλειος Παπαοικονόμου – Μέλος,            
9) Νικόλαος Γιαννάς – Μέλος 10) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος, 11) Σάββας Χριστοδούλου – 

Αναπληρωματικό Μέλος 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Μιχαήλ Σεϊτης – Μέλος,              
 

      και ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά- με email, για όλα τα θέματα της 10ης 

τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου 10 (δέκα) θεμάτων ζητήθηκε να υποβάλουν τις 
απόψεις τους για το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα το οποίο έχει ως εξής: 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ (2/42316/24-08-2021) 

              

    Σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2ζ του άρθρου 29 του Ν.4495/2017  με την 
οποία, για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε 

οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 
5.1985 π.δ. σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας. Η 

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική 
Έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και 

σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής 

νομοθεσίας, δηλαδή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
Με το αρ. πρωτ. 16/19331/27-05-2021 έγγραφο της, η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

επιτρέπει την κατασκευή ράμπας στην οδό Τελχινών 20. Η υπηρεσία μας πραγματοποίησε αυτοψία στη 
συγκεκριμένη οδό και διαπίστωσε ότι υπάρχει ένα δέντρο μπαοχίνιας απολύτως υγιές. Η εκρίζωση και 

μεταφύτευση του συγκεκριμένου δέντρου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί γιατί για να βγει το δέντρο 

μαζί με το μεγαλύτερο μέρος του ριζικού του συστήματος θα πρέπει να καταστραφεί μεγάλο μέρος του 
πεζοδρομίου και του δρόμου και είναι αμφίβολη η επιβίωση του. Για το λόγο αυτό η υπηρεσία μας 

συμφωνεί με την κοπή της μπαοχίνιας για να κατασκευαστεί στο συγκεκριμένο σημείο ράμπα 
διαστάσεων μήκους 3,50 μέτρα και πλάτους 0,70 μέτρα επί του πεζοδρομίου της οδού Τελχινών 20 

στην πόλη της Ρόδου για είσοδο-έξοδο αυτοκινήτων και ζητά από την Επιτροπή Ποιότητας ζωής τη 
σύμφωνη γνώμη της. 
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Με το αρ. πρωτ. 16/27561/12-07-2021 έγγραφο της, η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

προεγκρίνει την κατασκευή ράμπας στην οδό Αθηνών 132. Η υπηρεσία μας πραγματοποίησε αυτοψία 

στη συγκεκριμένη οδό και διαπίστωσε ότι υπάρχει ένα δέντρο καζουαρίνας απολύτως υγιές. Η εκρίζωση 
και μεταφύτευση του συγκεκριμένου δέντρου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί γιατί για να βγει το 

δέντρο μαζί με το μεγαλύτερο μέρος του ριζικού του συστήματος θα πρέπει να καταστραφεί μεγάλο 
μέρος του πεζοδρομίου και του δρόμου και είναι αμφίβολη η επιβίωση του. Για το λόγο αυτό η 

υπηρεσία μας συμφωνεί με την κοπή της καζουαρίνας για να κατασκευαστεί στο συγκεκριμένο σημείο 

ράμπα διαστάσεων μήκους 4,00 μέτρα και πλάτους 0,70 μέτρα επί του πεζοδρομίου της οδού Αθηνών 
132 στην πόλη της Ρόδου για είσοδο-έξοδο αυτοκινήτων και ζητά από την Επιτροπή Ποιότητας ζωής τη 

σύμφωνη γνώμη της. 
Με το αρ. πρωτ. 16/33161/22-07-2021 έγγραφο της, η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

προεγκρίνει την κατασκευή ράμπας στην οδό 28ης Οκτωβρίου 90. Η υπηρεσία μας πραγματοποίησε 
αυτοψία στη συγκεκριμένη οδό και διαπίστωσε ότι υπάρχει ένα δέντρο αλμυρίκι, απολύτως υγιές. Η 

εκρίζωση και μεταφύτευση του συγκεκριμένου δέντρου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί γιατί για να 

βγει το δέντρο μαζί με το μεγαλύτερο μέρος του ριζικού του συστήματος θα πρέπει να καταστραφεί 
μεγάλο μέρος του πεζοδρομίου και του δρόμου και είναι αμφίβολη η επιβίωση του. Για το λόγο αυτό η 

υπηρεσία μας συμφωνεί με την κοπή του δέντρου για να κατασκευαστεί στο συγκεκριμένο σημείο 
ράμπα διαστάσεων μήκους 5,00 μέτρα και πλάτους 1,70 μέτρα επί του πεζοδρομίου της οδού 28ης 

Οκτωβρίου 90 στην πόλη της Ρόδου για είσοδο-έξοδο αυτοκινήτων και ζητά από την Επιτροπή 

Ποιότητας ζωής τη σύμφωνη γνώμη της. 
Μετά την κατασκευή των ραμπών η Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου θα προβεί σε φύτευση 

τριών δέντρων στους δρόμους Τελχινών 20, Αθηνών 132 και 28ης Οκτωβρίου 90 όπου είναι εφικτό. 
 

 Συνημμένα: 1. Τα αριθμ. πρωτ. 16/19331/27-05-2021, 16/27561/12-07-2021, 16/33161/22-07-2021 
έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  2. Φωτογραφίες των τριών δέντρων και                    

3. Απόσπασμα από το google earth για τη θέση των δέντρων.         

ΕΓΓΡΑΦΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ (16/19331/27-05-2021) 
 
ΘΕΜΑ: Περί κατασκευής ράμπας επί πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο αυτοκινήτων 

ΣΧΕΤ: Η  με  αριθμ. πρωτ. 16/19331 αίτηση σας. 

 
Στην συνέχεια των ανωτέρω σχετικών αιτήσεων σας περί κατασκευής μίας ράμπας επί του 

πεζοδρομίου στην οδό Τελχινών 20 στην πόλη της Ρόδου για είσοδο – έξοδο οχημάτων από τον χώρο 

στάθμευση σας , σας γνωρίζουμε ότι                                                           

Επιτρέπουμε 

Την κατασκευή μίας ράμπας από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με επιμελημένη την άνω 

τελική επιφάνεια, διαστάσεων μήκους 3,50 μέτρα και πλάτους 0,70 μέτρα επί του πεζοδρομίου της 
οδού Τελχινών 20 στην πόλη της Ρόδου, για είσοδο-έξοδο αυτοκινήτων. Η κατασκευή της θα γίνει 

στην αριστερή πλευρά της όψης του ακινήτου σας και σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο αφού πρώτα 

γίνει αρμοκοπή του υφιστάμενου πεζοδρομίου και καθαίρεση του τμήματος του πεζοδρομίου που θα 
γίνει η ράμπα καθώς και το σκυρόδεμα που υπάρχει έξω από το κράσπεδο. Το πάχος της ράμπας θα 

είναι 15εκ. και σε ύψος 5εκ. πάνω από την άκρη του οδοστρώματος. Όλη η παραπάνω κατασκευή θα 
γίνει με δικές σας δαπάνες. 

Προϋπόθεση για την κατασκευή της ράμπας είναι, καθώς και πριν την έναρξη των εργασιών  πρέπει : 

     να έρθετε σε συνεννόηση με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Υπηρεσίας μας για της 
υποδομές  του Δημοτικού. 

     Να συνεννοηθείτε με την ΔΕΔΔΗΕ  για την μεταφορά του στύλου της που βρίσκετε εκεί και ενοχλεί 
καθώς και με την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου μας για την μεταφορά του δέντρου που βρίσκεται 

εκεί. 
     να έρθετε σε επικοινωνία με το τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της 

Υπηρεσία μας για έγκριση της εργοταξιακής σας σήμανσης. 

και κατά την διάρκεια εκτέλεσης των θα λαμβάνετε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας 
προκειμένου να αποφευχθούν κυκλοφοριακά προβλήματα, ατυχήματα κ.λ.π. 

     Για οποιοδήποτε ζημιά προκληθεί σε τρίτους λόγω της εκτέλεσης των εργασιών και του 
ενδεχόμενου κακότεχνου τρόπου αποκατάστασης των , την αστική και ποινική ευθύνη την έχετε εσείς . 

     Σε περίπτωση κακοτεχνιών αυτές θα αποκατασταθούν από την Υπηρεσία μας και θα σας 

κοστολογηθεί η αξία τους . 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΕΛΧΙΝΩΝ 20 

ΕΓΓΡΑΦΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ (16/27561/12-07-2021) 
 
ΘΕΜΑ: Προέγκριση υποβάθμισης του πεζοδρομίου για κατασκευή ράμπας  για είσοδο-έξοδο 

αυτοκινήτων 

ΣΧΕΤ: Η  με  αριθμ. πρωτ. 16/27561/8-6-2021 αίτηση σας. 

 

Στην συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησης σας περί κατασκευής μίας ράμπας επί του 

πεζοδρομίου στην οδό Αθηνών αρ. 132 στην πόλη της Ρόδου για είσοδο – έξοδο οχημάτων από τον 
μελλοντικό χώρο στάθμευση σας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :  

Προεγκρίνουμε 

Την υποβάθμιση του πεζοδρομίου για κατασκευή μίας ράμπας από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 με επιμελημένη την άνω τελική επιφάνεια, διαστάσεων μήκους 4,00 μέτρα και πλάτους 0,70 

μέτρα επί του πεζοδρομίου της οδού Αθηνών αρ. 132 στην πόλη της Ρόδου, για είσοδο-έξοδο 
αυτοκινήτων. Η κατασκευή της θα γίνει εκεί που παρουσιάζεται στο από Μάρτιος 2021 σχέδιο 

διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, της Αρχιτέκτων Μηχανικού Χατζάκη Τσαμπίκας , σύμφωνα με το 
συνημμένο σχέδιο αφού πρώτα γίνει αρμοκοπή του υφιστάμενου πεζοδρομίου και καθαίρεση του 

τμήματος του πεζοδρομίου που θα γίνει η ράμπα καθώς και το σκυρόδεμα που υπάρχει έξω από το 

κράσπεδο. Το πάχος της ράμπας θα είναι 15εκ. και σε ύψος 5εκ. πάνω από την άκρη του 
οδοστρώματος. Όλη η παραπάνω κατασκευή θα γίνει με δικές σας δαπάνες.  

Στην περιοχή όμως που θέλετε την ράμπα υπάρχει υφιστάμενο δέντρο το οποίο εμποδίζει την 
χρήση της. Για τον λόγο αυτό πρέπει  να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Πρασίνου, σχετικά με την κοπή 

του ή την μετατόπιση του σε άλλη θέση. 

Μετά από την προσκόμιση στην Υπηρεσία μας του σχετικού εγγράφου της σχετικά με την κοπή 

του ή την μετατόπιση, η Υπηρεσία μας θα σας χορηγήσει την τελική έγκριση της υποβάθμισης του 

πεζοδρομίου.  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ 132 

ΕΓΓΡΑΦΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ (16/33161/22-07-2021) 

 

            ΘΕΜΑ: Προέγκριση υποβάθμισης του πεζοδρομίου για κατασκευή ράμπας  για είσοδο-
έξοδο αυτοκινήτων 

            ΣΧΕΤ:   Η  με  αριθμ. πρωτ. 16/33161/7-7-2021 αίτηση σας. 
 

Στην συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησης σας περί κατασκευής μίας ράμπας επί του 

πεζοδρομίου στην οδό 28ης Οκτωβρίου 90 στην πόλη της Ρόδου για είσοδο – έξοδο οχημάτων από τον 
μελλοντικό χώρο στάθμευση σας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :  

Προεγκρίνουμε 

Την υποβάθμιση του πεζοδρομίου για κατασκευή μίας ράμπας από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 με επιμελημένη την άνω τελική επιφάνεια, διαστάσεων μήκους 5,00 μέτρα και πλάτους 1,70 
μέτρα επί του πεζοδρομίου της οδού 28ης Οκτωβρίου 90 στην πόλη της Ρόδου για είσοδο – έξοδο 

οχημάτων, ξεκινώντας από το στο αριστερό όριο το ακινήτου σας. 

Στην περιοχή όμως που θέλετε την ράμπα υπάρχει υφιστάμενο δέντρο το οποίο εμποδίζει την 
χρήση της. Για τον λόγο αυτό πρέπει  να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Πρασίνου, σχετικά με την κοπή 

του ή την μετατόπιση του σε άλλη θέση. 

Μετά από την προσκόμιση στην Υπηρεσία μας του σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας 

Πρασίνου σχετικά με την κοπή του ή την μετατόπιση, η Υπηρεσία μας θα σας χορηγήσει την τελική 

έγκριση της υποβάθμισης του πεζοδρομίου για την κατασκευή της ράμπας, μαζί με τις προδιαγραφές 
κατασκευής του.  

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι η υφιστάμενη ράμπα επί του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη 
διπλανή ιδιοκτησία και γειτνιάζει με την δική σας θα καταργηθεί μετά την χορήγηση της τελικής 

έγκρισης, γιατί δεν εξυπηρετεί χώρο στάθμευσης και θα  διαμορφωθεί σε πεζοδρόμιο με δικές σας 
δαπάνες.  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 90 

 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη: 
 

α) Τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. β του Ν. 4685/2020 και της παρ. 3 του άρθρου 

40 του Ν. 4735/2020  περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
β) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 

Τις με αρ. 163/33282/29.05.2020, 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 60249/22.09.2020, 
426/13.11.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, 

δ) Την υπ΄αρ. 2/42316/24-08-2021 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και πρασίνου, 
ε) Τα υπ΄αρ. 16/19331/27-05-2021, 16/27561/12-07-2021, 16/33161/22-07-2021 έγγραφα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 

στ) Την δήλωση των κ.κ. Αφεντούλη Ιωάννη και Γιαννά Νικόλαου ότι «Η πρακτική επιλογή των μη 
συνεδριάσεων αλλά της δια περιφοράς ψηφοφορίας μας βρίσκει αντίθετους διότι θεμελιωδώς αντίκειται 
στην αρχή της προφορικότητας και της συζήτησης των συνεδριάσεων, οι οποίες θεωρούμαι ότι 
μπορούν να γίνουν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, που ενδείκνυται για την τήρηση όλων 
των προστατευτικών μέτρων που ισχύουν για την πανδημία. Υπάρχουν σοβαρότατα ζητήματα που 
πρέπει να συζητά η Επιτροπή και όχι απλώς να ψηφίζει και γι αυτό στα περισσότερα θέματα ψηφίζουμε 
παρόν επιφυλασσόμενοι στο μέλλον να μην συμμετέχουμε ή να λάβουμε άλλα μέτρα κατά της 
πρακτικής αυτής», 
ζ)  Την δήλωση του κ. Ιωσήφ Δημήτρη ότι «Χρειάζονται διευκρινήσεις», 
η) Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - 
με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, και είτε επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε απάντησαν με 

ηλεκτρονικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ» εκτός των κ.κ. Αφεντούλη 

Ιωάννη , Γιαννά Νικόλαο και Ιωσήφ Δημήτρη οι οποίοι ψήφισαν «Παρών».  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κοπή των (3) δένδρων, τα οποία βρίσκονται 

στους οδούς Τελχινών 20, Αθηνών 132 και 28ης Οκτωβρίου 90, για την κατασκευή ράμπας επί των 

πεζοδρομίων, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, 
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Η καθ’ ύλην αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, μετά την κατασκευή των ραμπών, θα 

πρέπει να προβεί στην αντικατάσταση των ανωτέρω δένδρων με νέα δένδρα σε παραπλήσια σημεία, 

όπου αυτό είναι δυνατόν και επιτρέπεται. 
 

 
 

 

  Ο Πρόεδρος                                                                                Τα Μέλη 
Στέφανος Δράκος                                                                1) Ιωάννης Αφεντούλης 

                                                                                         2) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 
                                                                                3) Νικόλαος Καραμαρίτης 

                                                                                4) Παναγιώτης Σταμάτης  
                                                                                5) Αθανάσιος Στάμος 

                                                                                6) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 
                                                                                7) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 
                                                                                8) Νικόλαος Γιαννάς 

                                                                                9) Δημήτριος Ιωσήφ 
                                                                                        10) Σάββας Χριστοδούλου 

                                             Ακριβές Απόσπασμα                              

                                                   Ο Πρόεδρος 
 

 
                                           Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 

                                   Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 
                                             & Υπηρεσίας Δόμησης 

                                     Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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