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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο28/07-08-2020
Αριθμός Απόφασης: 933/2020
Στο Ηράκλειο σήμερα Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.00 π.μ.,
συνήλθε δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-032020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ
32009/23-05-2020, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 166827/04-08-2020 Πρόσκληση
του Προέδρου της.
Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά
μέλη, ήταν παρόντες:
1

Λιονή Μαρία

2

Γουλιδάκης Ιωάννης

3

Κακογιαννάκης Νικόλαος

4

Δασκαλάκη Καλλιόπη

5

Κώτσογλου Κυριάκος

»

»

Τακτικό Μέλος

6

Σκουλάς Νικόλαος

»

»

Τακτικό Μέλος

7

Χουδετσανάκη
Γιακουμάκη Ειρήνη
Παπαβασιλείου
Νεκτάριος
Κοπάσης Ελευθέριος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

8
9

10 Μανουσάκης Νικόλαος

-

Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Λασιθίου
Περιφερειακός
Σύμβουλος
»
»

Αντιπρόεδρος
Επιτροπής
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος

Παρατήρηση:
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης .
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκη Μαρία Γενική
Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σωμαράς Ζαχαρίας Προϊστάμενος Γενικής
Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΚ,-Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική,
Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα Προϊστάμενη Δ/νσης
Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Δ/νσης Τουρισμού ΠΚ,
Παπαδάκης Αντώνιος Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά Προϊστάμενη Τμήματος Συγκοινωνιακών
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Έργων Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Χαρίτος Χαράλαμπος
Υπάλληλος
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης
Κωνσταντίνος υπάλληλος Τμήματος προϋπολογισμού & Δημ/κών Αναφορών ΠΚ
και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Γιαννής
Δημήτριος υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.
Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή της αριθμ. 644/2019 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου
Ηράκλειου που εκδόθηκε κατόπιν αγωγής που ασκήθηκε και κατά της
Περιφέρειας Κρήτης και αφορούσε αποζημίωση για την ζημιά που υπέστησαν οι
ενάγοντες λόγω τροχαίου ατυχήματος που προκλήθηκε στις 01/02/2012 επι της
Εθνικής οδού Χανίων – Ρέθυμνου
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις,
ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες»,
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
ζ)του Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής –
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] ……. και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν.
2. Το Π.Δ. 149/2010:«Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-122010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 89/08-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης,
που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη
περιφερειακή περίοδο έως 07-11-2021.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 232908/23-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης
που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή
Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175
του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. 1321/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην
εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ
6. Την από 07.08.2020 γνωμοδότηση της κας Φουρναράκη Μαρίας Δικηγόρου
παρ’ Αρείω Πάγω, Προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας της ΠΚ στην οποία
αναφέρονται τα παρακάτω:

Αφού έλαβα υπόψη μου :
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Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 161258/28-07-2020 έγγραφη εισήγηση
της Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
της
ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ της Περιφέρειας
Κρήτης, με θέμα : «Αποδοχή ή άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό
644/2019 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου Κρήτης.».
ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ, τα εξής:
Η ενάγοντες Χαζιράκη Μαρία κλπ άσκησαν την από 19/10/2012 αγωγή τους
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου Κρήτης και κατά της
Περιφέρειας Κρήτης, αιτούμενοι την καταβολή αποζημίωσης για την ζημιά που
υπέστησαν, λόγω τροχαίου ατυχήματος που προκλήθηκε στις 01/02/2012 επί της
Εθνικής οδού Χανίων - Ρέθυμνου και για την οποία ως υπαίτια θεωρούσαν την
Περιφέρεια Κρήτης, με το αιτιολογικό ότι έχει την αρμοδιότητα συντήρησης της
παραπάνω οδού.
Επί της ως άνω αγωγής των εναγόντων, εκδόθηκε η υπ'αρ. 644/2019 απόφαση
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία το δικάσαν δικαστήριο,
έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή, υποχρεώνοντας την Περιφέρεια Κρήτης να
καταβάλει στην κ. Χαζιράκη Μαρία το ποσό των 1541,16 ευρώ και στον κ.
Χαζιράκη Νικόλαο το ποσό των 700,00 ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της
αγωγής (30-01-2017) μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Επί της αποφάσεως αυτής η Περιφέρεια Κρήτης δεν άσκησε έφεση, επειδή
λόγω επιδικασθέντος ποσού , η απόφαση είναι ανέκκλητη, σύμφωνα με το
άρθρο 92 παρ.2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το οποίο ορίζει ότι : «…1.
Σε έφεση υπόκεινται οι αποφάσεις που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό.
2. Δεν υπόκεινται σε έφεση αποφάσεις που αφορούν σε χρηματικές διαφορές,
αν το αντικείμενό τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ. Προκειμένου για απαιτήσεις αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένων κατά των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και για απαιτήσεις για κάθε είδους
αποδοχές του προσωπικού γενικώς του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, το ανωτέρω όριο ορίζεται στο ποσό των τριών
χιλιάδων (3.000) ευρώ. Το αντικείμενο της διαφοράς προσδιορίζεται από το
αμφισβητούμενο με την έφεση ποσό.
3. Ειδικώς, στις χρηματικού περιεχομένου φορολογικές εν γένει διαφορές, όταν
από το νόμο προβλέπεται η από μέρους του φορολογουμένου υποβολή
δήλωσης πριν από την έκδοση της σχετικής πράξης, ως αντικείμενο της
διαφοράς θεωρείται, για μεν τη Διοίκηση η διαφορά του κύριου φόρου που
προκύπτει ανάμεσα σε εκείνον που ορίστηκε με την πράξη και σε αυτόν που
καθορίστηκε με την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, για δε το
φορολογούμενο η διάφορα του κύριου φόρου που προκύπτει ανάμεσα σε
εκείνον που αντιστοιχεί στη δήλωση και σε αυτόν που καθορίστηκε με την
απόφαση.
4. Επιτρέπεται πάντοτε να ασκηθεί έφεση:
α) για έλλειψη δικαιοδοσίας ή αρμοδιότητος του δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση, ή
β) για μη νόμιμη συγκρότηση ή σύνθεσή του, ή
γ) αν η διαφορά έχει ως αντικείμενο περιοδική παροχή, ή
δ) αν πρόκειται για φορολογική διαφορά με αντικείμενο την αναγνώριση ζημίας,
η οποία δεν καλύπτεται με συμψηφισμό του συνολικού εισοδήματος που
προσδιορίστηκε με την πρωτόδικη απόφαση, αλλά είναι εκπεστέα, σύμφωνα με
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, από το φορολογητέο εισόδημα επόμενων
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αυτόν ζημίας
υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ.
ε) αν πρόκειται για την επιβολή προστίμων για παράβαση διατάξεων του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εφόσον προβάλλεται από τον διάδικο και
προκύπτει, κατά τρόπο συγκεκριμένο, ότι η επίλυση της διαφοράς έχει για αυτόν
ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις.
5. Τα ποσά που αναφέρονται στην παρ. 2 μπορούν να αναπροσαρμόζονται με
προεδρικό διατάγματα, τα οποία εκδίδονται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης.».
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 161258/28-07-2020 έγγραφη εισήγηση της η Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
της
ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ της Περιφέρειας
Κρήτης, με θέμα : «Αποδοχή ή άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό
644/2019 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου
Ηρακλείου Κρήτης.»,
εισηγήθηκε για τους ανωτέρω λόγους, την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 644/2019
ανέκκλητης απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου Κρήτης,
αναφέροντας τα ανωτέρω και επιπλέον ότι τα ποσά τα οποία προκύπτουν
σύμφωνα με την δικαστική αυτή απόφαση είναι τα ακόλουθα: 1) Χαζιράκη
Μαρία: 1541,16 ευρώ + ( 207,49 + 57,56 τόκοι έως 30-7-2020 )= 1806,21 ευρώ.
2) Χαζιράκης Νικόλαος:700,00 ευρώ + (94,24 + 26,20 τόκοι έως 30/07/2020) =
820,44 ευρώ, αναφέροντας επίσης ότι υπάρχει εγκεκριμένη η σχετική πίστωση
για την πληρωμή των εν λόγω δικαιούχων-εναγόντων.
Κατόπιν των ανωτέρω
ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ
Να γίνει δεκτή η υπ’ αριθμ. πρωτ. 161258/28-07-2020 έγγραφη εισήγηση της
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ της Περιφέρειας
Κρήτης, με θέμα : «Αποδοχή ή άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό
644/2019 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου Κρήτης.».
7. Το με αρ. πρωτ. 161259/28-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ,
στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) Του Ν.2690/1999 “Κύρωση του κώδικα Διοικ. Διαδικασιών.
β) Του Ν. 3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’.
γ) Τον Ν.4071/2012 ‘’Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση κ.τ.λ. όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα.
δ) Του Π.Δ. 149/2010 ‘’Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης.
ε) Την με αρ. 644/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Ηράκλειου .
ΙΣΤΟΡΙΚΟ :
Σχετικά με το αναφερόμενο στο θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής :
Από την κ. Χαζιράκη Μαρία κ.τ.λ ασκήθηκε η από 19/10/2012 αγωγή και κατά
της Περιφέρειας Κρήτης που αφορούσε αποζημίωση για την ζημιά που
υπέστησαν οι ενάγοντες λόγω τροχαίου ατυχήματος που προκλήθηκε στις
01/02/2012 επι της Εθνικής οδού Χανίων – Ρέθυμνου ,και για την οποία ως
υπαίτια θεωρούν την Περιφέρεια Κρήτης έχοντας την αρμοδιότητα συντήρησης.
Εξεδόθη η υπ΄αρ. 644/2019 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηράκλειου
με την οποία έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή, υποχρεώνοντας την Περιφέρεια
Κρήτης να καταβάλει στην κ. Χαζιράκη Μαρία το ποσό των 1541,16 ευρώ και
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στον κ. Χαζιράκη Νικόλαο το ποσό των 700,00 ευρώ νομιμοτόκως
από την
επίδοση της αγωγής (30-01-2017) μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Επι της αποφάσεως αυτής η Περιφέρεια Κρήτης δεν μπορεί να ασκήσει έφεση,
επειδή λόγω επιδικασθέντος ποσού , η απόφαση είναι ανέκκλητη.
Ύστερα από τα παραπάνω .
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:
Την αποδοχή της 644/2019 ανέκκλητης απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Ηράκλειου .
Τα ποσά τα οποία προκύπτουν σύμφωνα με την απόφαση είναι τα ακόλουθα :
1.
Χαζιράκη Μαρία : 1541,16 ευρώ + ( 207,49 + 57,56 τόκοι έως 30-7-2020)=
1806,21 ευρώ.
2.
Χαζιράκης Νικόλαος:700,00 ευρώ + ( 94,24 + 26,20 τόκοι έως 30/07/2020)
= 820,44 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση για την πληρωμή των
δικαιούχων σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση.
8. Την εισήγηση της κας. Δοξάκη Ελένης Γενικής Διευθύντριας Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ
9. Τις απόψεις της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της
Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αποδοχή της 644/2019 ανέκκλητης απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ηρακλείου, σύμφωνα και με την από 07.08.2020 γνωμοδότηση
της κας Φουρναράκη Μαρίας Δικηγόρο Παρ΄ Αρείου Πάγου, Προϊστάμενη της
Νομικής Υπηρεσίας ΠΚ που αφορά αποζημίωση για την ζημιά που υπέστησαν
οι ενάγοντες κ.κ. Χαζιράκη Μαρία και Χαζιράκη Νικόλαο λόγω τροχαίου
ατυχήματος που προκλήθηκε στις 01/02/2012 επι της Εθνικής οδού Χανίων –
Ρέθυμνου ,και για την οποία ως υπαίτια θεωρούν την Περιφέρεια Κρήτης
έχοντας την αρμοδιότητα συντήρησης ως παρακάτω:
1.
Χαζιράκη Μαρία : 1541,16 ευρώ + ( 207,49 + 57,56 τόκοι έως 30-7-2020)=
1806,21 ευρώ.
2.
Χαζιράκης Νικόλαος:700,00 ευρώ + ( 94,24 + 26,20 τόκοι έως 30/07/2020)
= 820,44 ευρώ
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 07-08-2020

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου
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ΑΔΑ: 6ΨΘΠ7ΛΚ-4ΦΦ
Ηράκλειο 17 Αυγούστου 2020
Αρ. πρωτ.: 177747

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Γιαννής Δημήτριος
Τηλέφωνα
:2813 400.228
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΚ

ΚΟΙΝ: Νομική Υπηρεσία ΠΚ
- Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 933/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ.
933/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 28/07-08-2020), που
αφορά στην Αποδοχή της αριθμ. 644/2019 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου
Ηράκλειου που εκδόθηκε κατόπιν αγωγής που ασκήθηκε και κατά της Περιφέρειας
Κρήτης και αφορούσε αποζημίωση για την ζημιά που υπέστησαν οι ενάγοντες λόγω
τροχαίου ατυχήματος που προκλήθηκε στις 01/02/2012 επι της Εθνικής οδού Χανίων
– Ρέθυμνου

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ
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