
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 2o  

«Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για
την   επιλογή  αναδόχου  του  υποέργου:
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ  ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ
ΤΑ  ΕΤΗ  2020-2022»,  στo  πλαίσιo  του
έργου με τίτλο: «ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΤΗΣ
ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66», με
ανοιχτή  διαδικασία  (άρθρο  27  του  Ν.
4412/2016)  σύμφωνα  με  το  Ν.4412/2016
«Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και
με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική   άποψη
προσφορά βάσει τιμής.
Προϋπολογισμός  υποέργου:  1.352.027,83
€(με Φ.Π.Α.).
Κωδικός  έργου:  2014ΕΠ50800002  στη
ΣΑΕΠ 508 του ΠΔΕ2020.».

Αριθμ. Συνεδρίασης 5η/ 27-04-2021
Αριθμ. Απόφασης 32/2021

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  27  Απριλίου  2021,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  10:00  π.μ.
πραγματοποιήθηκε  η  5η  συνεδρίαση του έτους  2021 «με τηλεδιάσκεψη» της  Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  κατόπιν της με αριθμ.  πρωτ.  οικ.
240659(326)/23-04-2021  έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ.  Παρίση
Μπίλλια,  προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις  23 Απριλίου
2021,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  164  και  177  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  δώδεκα  (12)  από  τα  δεκατέσσερα  (14)  μέλη  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Απών ήταν οι κ.κ. Τζηρίτης Δημήτριος και Χρυσομάλλης Νικόλαος
τακτικά μέλη της Επιτροπής.
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      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1.ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ         
2.ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  (τακτικό 

μέλος)
3.ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
4.ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  (τακτικό μέλος)
5.ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  (τακτικό 

μέλος)
6.ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος) 
7.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (τακτικό μέλος)
8.ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
9.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (τακτικό μέλος)
10. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
11. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος) 
12. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  (τακτικό μέλος)

1. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό 
μέλος)

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ (τακτικό 
μέλος)

         Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η υπάλληλος της ΠΚΜ Μυρωνίδου Ελένη, κλάδου Π.Ε.
Γεωτεχνικών βαθμού Α.

Ο  Πρόεδρος  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  ανέφερε  ότι  η  συνεδρίαση  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγματοποιείται «με τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1
του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει
«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η
λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των  διοικητικών  συμβουλίων  των  εποπτευόμενων  νομικών  τους  προσώπων  μπορεί  να
λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ.
1  του  άρθρου  167  του  ν.  3852/2010  (Α’ 87),  είτε  διά  τηλεδιάσκεψης  με  κάθε  πρόσφορο
τηλεπικοινωνιακό  μέσο.  Στην  περίπτωση  της  δια  ζώσης  σύγκλησης  των  συμβουλίων,  οι
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.». 

Ο Πρόεδρος εισήγαγε το  2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:  «Έγκριση του τρόπου
δημοπράτησης για την  επιλογή αναδόχου του υποέργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ
2020-2022», στo πλαίσιo του έργου με τίτλο: «ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66», με ανοιχτή
διαδικασία (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  οδηγίες
2014/24/ΕΕ και  2014/25/ΕΕ και  με  κριτήριο  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει τιμής.  Προϋπολογισμός υποέργου:
1.352.027,83 €(με Φ.Π.Α.). Κωδικός έργου: 2014ΕΠ50800002 στη ΣΑΕΠ 508 του
ΠΔΕ2020.».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ. Οικ.229981(3221)/20-04-
2021  εισήγηση  του  Τμήματος  Συντηρήσεων  Έργων  Δομών  Περιβάλλοντος,  της
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Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, της Γενικής
Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία
αναφέρει τα εξής:

 «ΘΕΜΑ: Εισήγηση τρόπου δημοπράτησης για την  επιλογή αναδόχου του υποέργου : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022»,
στo  πλαίσιo  του  έργου  με  τίτλο  : «ΕΤΗΣΙΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΤΗΣ
ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ
ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66» ,
με ανοιχτή διαδικασία (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις  οδηγίες 2014/24/ΕΕ και  2014/25/ΕΕ και  με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει τιμής
Προϋπολογισμός υποέργου: 1.352.027,83 €(με Φ.Π.Α.)
Κωδικός έργου: 2014ΕΠ50800002 στη ΣΑΕΠ 508 του ΠΔΕ2020

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α’/8.8.2016),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’/7.6.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226Α'/27.12.2010), όπως

τροποποιήθηκε  ύστερα  από  την  υπ’ αριθμ.  81320  και  77909/1.12.2016  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β/30.12.2016)

4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) με θέμα: "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές
σχετικές  ρυθμίσεις  σε  θέματα  έργων,  μελετών  και  υπηρεσιών  του  ν.  3316/2005  «Ανάθεση  και  εκτέλεση
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και  άλλες  διατάξεις» (Α΄ 42),
αρμοδιότητας των Περιφερειών."

5. Την  υπ'  αρ.  Οικ.  570607(7712)/12-9-2019  Απόφαση   Περιφερειάρχη   Κεντρικής  Μακεδονίας   περί
μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  των  οργανικών  μονάδων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής   Μακεδονίας   στους
Αντιπεριφερειάρχες   και   στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  καθώς  και   παροχή  εξουσιοδότησης   υπογραφής
εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων πράξεων  “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”  στους  Αντιπεριφερειάρχες,
στον Εκτελεστικό  Γραμματέα, στους Προϊσταμένους  των Γενικών  Διευθύνσεων /  Αυτοτελών Διευθύνσεων,
Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων / Αυτοτελών  Τμημάτων  και  Αυτοτελών Γραφείων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας (ΦΕΚ 3475/Τβ/16-9-2019)  και συγκεκριμένα το άρθρο Α2 παρ. 2  που αφορά τις εισηγήσεις προς
τα συλλογικά όργανα και επιτροπές της Π.Κ.Μ. για θέματα του τομέα ευθύνης τους

6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ.οικ.2482/03-09-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί ορισμού
Αντιπεριφερειάρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  στους  θεματικούς  Αντιπεριφερειάρχες  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας ”(ΦΕΚ 708/ΥΟΔΔ//09-09-2019).

7. Το  τελευταίο  εδάφιο  του  άρθρου  3  της  εγκυκλίου  6  (αρ.  πρωτ.  15400/17-4-2013  του  Τμήματος  Γεν.
Υποθέσεων/Δ/νσης  Τεχν.  Υπηρεσιών/Γεν.  Δ/νσης Τοπ.  Αυτ/σης του  Υπ.  Εσωτερικών),  απαιτείται  απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου για τον τρόπο εκτέλεσης (απευθείας  ανάθεση, πρόχειρος διαγωνισμός,  τακτικός
διαγωνισμός)  

8. Την υπ' αριθμ. 169/2019 (ΑΔΑ:Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περί  «Σύσταση  και  εκλογή  μελών  των  Επιτροπών  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  του  άρθρου  164  του
Ν.3852/2010,όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει»,με  την  οποία  μεταβιβάστηκαν  αρμοδιότητες  στην  Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής των Γενικών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας,Εσωτερικής Οργάνωσης
&Λειτουργίας και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών.

Λάβαμε ειδικότερα υπόψη:
1. Την  υπ.  αρ.πρωτ.  47430/14-5-2020  (ΑΔΑ :  6Ξ1Ι46ΜΤΛΡ-ΛΤΝ)  Απόφαση  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και

Επενδύσεων  με  την  οποία  εγκρίθηκε  για  την  τριετία  2020-2022  ,  η  ένταξη  του  έργου  του  θέματος  στο
Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων(ΠΔΕ)  με  κωδικό  αριθμό 2014ΕΠ50800002  στη  ΣΑΕΠ  508  και
Προϋπολογισμό  1.352.027,83 € (με Φ.Π.Α.)
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2. Την  υπ’αριθμ.  Πρωτ.οικ.350397(5193)/6-7-2020  Βεβαίωση  (  20REQ006973435  2020-07-06)  με  την  οποία
εγκρίθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ το πρωτογενές αίτημα του παραπάνω έργου.

3. Το  Επικαιροποιημένο  Τεχνικό  Δελτίο  του  έργου  «ΕΤΗΣΙΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΤΗΣ
ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΠΟΤΑΜΟΥ  ΛΟΥΔΙΑ  ΚΑΙ
ΤΑΦΡΟΥ  Τ66»,αντικείμενο  του  οποίου  αποτελεί  η  αύξηση  του  προυπολογισμού  του  υποέργου
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΠΟΤΑΜΟΥ  ΛΟΥΔΙΑ  ΚΑΙ  ΤΑΦΡΟΥ  Τ66  ΓΙΑ  ΤΑ  ΕΤΗ  2020-2022»,με
προυπολογισμό  1.352.027,83  €,  που  αποτελεί το  υπόλοιπο  του  προυπολογισμού  του  Ενάριθμου
2014ΕΠ50800002 στη ΣΑΕΠ 508 του ΠΔΕ2020 (κατ’εξαίρεση και αποκλειστικά μόνο για την τρέχουσα τριετία
2020-2022 20REQ006675607 2020-05-08)

4. Το υπ’αριθμ.582220/1863/21-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού
της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών/ ΠΚΜ,με το οποίο η προβλεπόμενη πίστωση ποσού
1.352.027,83  €  σε  βάρος  του  έργου  2014ΕΠ50800002  στη  ΣΑΕΠ  508  του  ΠΔΕ2020 «ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΠΟΤΑΜΟΥ  ΛΟΥΔΙΑ  ΚΑΙ  ΤΑΦΡΟΥ  Τ66»,  εγκρίνεται να  διατεθεί  για  την
υλοποίηση  του  υποέργου  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-
2022»,από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/ΠΚΜ.

5. Το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

6. Το  υπ’αριθμ.7767/30-10-2019  (ΑΔΑ:ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ)Σχέδιο  δράσεων  Πολιτικής  Προστασίας  για  την
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετωπισης
Έκτακτων αναγκών – με χάρτη περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης Π.Π.λόγω πλημμυρών σε παράθεση με τις ζώνες επικινδυνότητας πλημμύρας – Περιοχή Δ.Σκύδρας-
Λιποχώρι)-

7. Την  υπ’αριθμ.41389/332/5-7-2018(ΦΕΚ  Β’2638)  Απόφαση  της  Εθνικής  Επιτροπής  Υδάτων  της  Γενικής
Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας των λεκάνων απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας
(EL10) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

8. Την Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας,σύμφωνα
με  την  οδηγία  2007/60/ΕΚ  για  την  αξιολόγηση  και  διαχείριση  των  κινδύνων  πλημμύρας  και  την  ΚΥΑ
Η.Π.31822/1542/Ε103/2010(ΦΕΚ1108Β’/21-7-2010) ενσωμάτωση της οδηγίας στο Ελληνικό Δίκαιο της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων (21-12-2012).

9. Την  με  αριθμ.πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17923/1150/23-02-2021  Απόφαση  έγκρισης  των  περιβαλλοντικών  όρων
(ΑΕΠΟ) του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιφερειακή διώρυγα (Τάφρος Τ66) και τον
ποταμό Λουδία»,στις  Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας,Ημαθίας  και  Θεσσαλονίκης,της Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας (ΑΔΑ:Ψ2ΩΔ4653Π8-ΑΕΩ)

και επειδή:

Η Τάφρος Τ66,είναι ένας τεχνητός αποδέκτης,που ύστερα από ογδόντα χρόνια λειτουργίας και κάτω από ασταθείς
υδρολογικές,  αποχετευτικές  και  γεωλογικές  συνθήκες,  αλλά  και  ανθρωπογενείς  επεμβάσεις,  παρουσιάζει
προβλήματα όσον αφορά στη  φύση των απορροών της.
 Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, εμφανίζονται αφενός αυξημένοι κίνδυνοι πλημμυρών και αφετέρου περιβαλλοντικά
προβλήματα που σχετίζονται με τα στάσιμα νερά και την ποιότητά τους. 
Στην παρούσα κατάσταση ,τα νερά από τις αποστραγγιστικές τάφρους που εκβάλλουν στην Τ66, συγκεντρώνονται
στην  αριστερή  πλευρά  του  αναχώματος  δημιουργώντας  μια  περιοδικά  κατακλιζόμενη  περιοχή.  Κατά  τόπους
εμφανίζονται αλλοιώσεις στα αναχώματα λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων.
 Τα εγκάρσια στο σώμα του αναχώματος σωληνωτά που μέχρι πρότινος μεταφέρανε το νερό που συγκέντρωναν οι
αποστραγγιστικές τάφροι στην τάφρο Τ66, μετά την διάβρωση που υπέστησαν  λόγω παλαιότητος, προκάλεσαν
καθίζηση του αναχώματος σε διάφορες θέσεις ,με αποτέλεσμα το  πλήρες φράξιμο τους σε πολλές περιπτώσεις.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα νερά να συγκεντρώνονται, να λιμνάζουνε και σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης ,
να προκαλούνται πλημμυρικά φαινόμενα που πλήτουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Επίσης, στην έξοδο των ανωτέρω σωληνωτών οχετών έχει αναπτυχθεί βλάστηση η οποία δυσχεραίνει την απορροή
των υδάτων στην τάφρο και λαμβάνοντας υπόψη την παλαιότητα των έργων, προκαλεί φθορές στους οχετούς –
τεχνικά έργα εξόδου.
Κρίνεται επομένως απαραίτητη η υλοποίηση εργασιών καθαρισμού και συντήρησης.
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Η περιοχή που θα γίνουν οι εργασίες συντήρησης βρίσκονται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και της
Περιφερειακής Ενότητας  Ημαθίας .
Οι εργασίες που αφορούν :
Α) την Π.Ε.Πέλλας, στο τμήμα της Περιφερειακής Διώρυγας Τ66,που εκτείνεται μεταξύ της Γέφυρας Αρσενίου από
Χ.Θ.26+323 μέχρι την κεφαλή της λεκάνης της τάφρου Τ66 στην γέφυρα του Λιποχωρίου στην Χ.Θ. 30+924,80 ,σε
μήκος περίπου 4,5 χιλιομέτρων και σε πλάτος που οριοθετείται από τα  φυσικά όρια των ζωνών των τάφρων,που
περιλαμβάνουν την  χαμηλή κοίτη ροής (μπαγκίνες ,αναχώματα) και την  κοίτη πλημμυρών, παράλληλα  με τον
εξωτερικό πόδα των αναχωμάτων να οριοθετεί τη ζώνη έργων      και 
Β) την Π.Ε.Ημαθίας, ανάντι της Περιφερειακής Διώρυγας Τ66 και στο ύψος των οικισμών: Πολυπλάτανος (περί της
Χ.Θ. 21+921), Αγγελοχώρι (περί της Χ.Θ. 21+421), Χαρίεσσα (περί της Χ.Θ. 18+821), Μονόσπιτα (περί της Χ.Θ.
15+721), ΄Αγιος Γεώργιος (περί της Χ.Θ. 13+621), Αγία Μαρίνα (περί της Χ.Θ. 11+921), Νέα Λυκογιάννη (περί της
Χ.Θ. 9+321), Μακροχώρι (περί της Χ.Θ. 7+021), Διαβατός (περί της Χ.Θ. 4+621) και Κουλούρα (περί της Χ.Θ.
1+721) ,
περιγράφονται παρακάτω και αφορούν ειδικότερα 

 την συντήρηση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών αναχωμάτων που έχουν υποστεί καθιζήσεις και τοπική
- συμπληρωματική αποκατάσταση εξωτερικά αυτών με τοίχο από συρματοκιβώτια.

 Την προστασία αναχωμάτων από διάβρωση με την τοπική επισκευή – συμπλήρωση λιθορριπής.

 τον  τοπικό  καθαρισμό  της  κοίτης  με  την  απομάκρυνση  ανεπιθύμητων  ξένων  υλών  (απορριμμάτων,
μπαζών, κορμών, φυτικής βλάστησης) προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή διοχετευτικότητα της Τάφρου
Τ66

 τον καθαρισμό των στομίων των διαβρωμένων σωληνωτών (σίφωνες) που εκβάλλουν στην Τάφρο Τ66 και
ανάντι  αυτής,  των  μπαζωμένων  συλλεκτήριων  αγωγών  και  την  τοπική  αποκατάσταση  χειμάρρων  με
σπασμένους αναβαθμούς.

Το  προτεινόμενο  έργο  αφορά  εργασίες  αποκατάστασης,  τοπικής  εμβέλειας και  δεν  αναμένεται  να  προκαλέσει
επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Αντίθετα, η ανάγκη υλοποίησής του κρίνεται μεγάλη και η μη έγκαιρη πραγματοποίησή του θα έχει σαν αποτέλεσμα
την αδυναμία παροχέτευσης των υδάτων αρχικά προς την τάφρο Τ66 και εν συνεχεία προς τον τελικό αποδέκτη  τον
Αλιάκμονα ποταμό,  με  συνέπεια  την κατάκλιση  καλλιεργησίμων εκτάσεων,  με  δυσμενείς  συνέπειες  στην τοπική
αγροτική παραγωγή ,αφού θα πλημμυρίσουν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων.
Ας σημειωθεί επίσης ότι  δεν θα γίνει κανένα νέο έργο εντός της κοίτης της Τ66, ούτε θα αλλάξουν τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά της και επομένως με την αποκατάσταση των αναχωμάτων όπου απαιτείται, δεν αναμένεται καμία
αλλαγή  στην  παροχετευτικότητα  σχεδιασμού  στα  νερά  της  Τάφρου  Τ66,  αλλά  αντιθέτως ,  εξασφαλίζεται  η
απρόσκοπτη ροή των υδάτων που συλλέγει η τάφρος και αποτέλεσε τον κύριο λόγο της κατασκευής της.
Το σύνολο του έργου θα είναι  εργασίες  συντήρησης  σε  συγκεκριμένες  θέσεις  της  Τ66,  για  να επιτύχουμε  την
αποκατάστασή της για το λόγο που κατασκευάστηκε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του υποέργου:
Με το υποέργο αυτό, θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες παρεμβάσεων-επεμβάσεων-συντηρήσεων: 

   Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ Τ66   
α1)Καθαρισμός της κοίτης(απορρίμματα,μπάζα,προσχώσεις,αυτοφυής βλάστηση) και απομάκρυνσης των φερτών
με χρήση κατάλληλων μηχανημάτων και οχημάτων και προσωπικού ,το οποίο θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφάλειας για την αποφυγή ατυχημάτων.Στη συνέχεια ,τα προιόντα εκβάθυνσης της κοίτης(φερτά υλικά),θα αποτί-
θενται στα πρανή της,με σκοπό την ενίσχυσή τους.
α2) Καθαρισμός φερτών υλών στις εκβολλές των χειμάρρωνστην Τ66 (από Λιποχώρι μέχρι Αρσένι)
α3)Αρση προσχώσεων α) κάτω από τις Γέφυρες Αρσενίου και Λιποχωρίου και β)σε όλη την κοίτη σε μήκος περίπου
5 χιλιομέτρων της Τ66 και περίπου 500 μέτρων προς την Τάφρο Δροσερού,όπου απαιτείται.
α4)Διάστρωση προιόντων εκσκαφής στο εύρος του διαθέσιμου χώρου που θα απομείνει.
α5)Φορτοεκφόρτωση γαιωδών προιόντων εκσκαφής ή αυτοφυούς βλάστησης με την μεταφορά σε συγκεκριμένο
χώρο διάθεσης
α6)Εργασίες πρασίνου -απομάκρυνσης ανεπιθύμητης βλάστησης κάθε είδους,κόψιμο και εκρίζωση δέντρων ,όπου
απαιτείται για την ανεμπόδιστη ροή της διοχετευτικότητας της τάφρου ,της διασφάλισης της συνοχής των αναχω-
μάτων και ως ένα βαθμό,της ασφάλειας της κυκλοφορίας ώστε η οδός επιτήρησης να είναι προσβάσιμη για τα οχή-
ματα της Πυροσβεστικής.
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Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ Τ66
β1)Συντήρηση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών αναχωμάτων και τοπική -συμπληρωματική αποκατάσταση εξωτε-
ρικά αυτών ,όπου απαιτείται .
β2)Αποκατάσταση αναβαθμού ανάντι της Γέφυρας Λιποχωρίου(κεφαλή της Τ66),για την ομαλοποίηση της ροής και
την αποτροπή μεταφοράς φερτών υλών στην Τ66.
β3)Επισκευή,όπου απαιτείται των αναβαθμών εκβολλών χειμάρρων ,σωληνωτά στην κοίτη,κλπ.
β4) Επενδύσεις όχθεων χαμηλής κοίτης ροής όπου απαιτείται .
β5) Αποκατάσταση( όπου απαιτείται), της πλημμυρικής κοίτης της τάφρου
β6) Αποκατάσταση και τοπική επισκευή της γεωμετρικής διατομής των αναχωμάτων (όπου απαιτείται) καθώς και
διάστρωση αμμοχαλίκου στη στέψη αυτών για ομαλή βατότητα.
(ΠΡΑΝΕΣ-ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ-ΣΧΕΔΙΟ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΛΙΘΟΡΡΙ-
ΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑ)
β7) Επένδυση με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια κάτω από τις γέφυρες ,στο απέναντι πρανές της εκβολής των χει-
μάρρων και όπου υπάρχει διάβρωση πρανούς όχθης κατά μήκος των 5,5χιλιομέτρων για την προστασία ή αποκα-
τάσταση αυτών.
                                                     και
 ΣΚΟΠΟΣ του υποέργου:
Με την ολοκλήρωση του υποέργου του θέματος,  θα επιτευχθεί η εξασφάλιση της διατήρησης της παροχέτευσης
στον Αλιάκμονα των νερών της Περιφερειακής Διώρυγας Τ66 στα επίπεδα που θέλουμε,αφού θα προσπαθήσουμε
να επιτύχουμε την ομαλοποίηση της ροής της και την απορροή των υδάτων των χειμάρρων που οδηγούνται σε αυτή
και θα διασφαλίσουμε τις καλλιέργειες από τυχόν καταστροφές λόγω πλημμύρας.
Θα επιτευχθούν οι λόγοι της αρχικής χάραξης της τάφρου, για να διατηρούνται οι ταχύτητες ροής που δεν θα ευνο -
ούν την απόθεση ιλύος και φερτών υλικών και παράλληλα δεν θα συντελούν στη διάβρωση των πρανών της κοίτης
και έτσι η τάφρος θα επανακτήσει τη μέγιστη δυνατή παροχετευτικότητα και λειτουργικότητα για την προστασία από
πλημμύρες,που είναι και ο πρωταρχικός λόγος της κατασκευής της αλλά και για να εκμηδενιστούν οι εστίες στάσι-
μων νερών όπως π.χ. δέντρων και άλλων αντικειμένων που μπορούν να φράξουν τα ανοίγματα των γεφυρών,να
προκαλέσουν αποθέσεις και να δημιουργήσουν νησίδες κλπ 
 Η μη υλοποίηση του έργου θα είχε ιδιαίτερα αρνητικές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες, αφού πρόκειται για έργο
αποκατάστασης – συντήρησης.
Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί εδώ ότι σε περίπτωση μιας έντονης βροχόπτωσης, έστω και μικρής διάρκειας, τα
αποτελέσματα θα είναι πολύ δυσάρεστα τόσο από κοινωνικής-οικονομικής πλευράς όσο και από περιβαλλοντικής.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την  έγκριση  του  τρόπου  δημοπράτησης  για  την   επιλογή  αναδόχου  με  ανοιχτή  διαδικασία  (άρθρο 27  του  Ν.
4412/2016) για την εκτέλεση του κάτωθι υποέργου:
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022» προϋπολογισμού
1.352.027,83 € (ποσό που αποτελεί το  υπόλοιπο του προυπολογισμού του Ενάριθμου  2014ΕΠ50800002 στη
ΣΑΕΠ  508  του  ΠΔΕ2020  ,κατ’εξαίρεση  και  αποκλειστικά  μόνο  για  την  τρέχουσα  τριετία  2020-2022
20REQ006675607 2020-05-08),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει τιμής».

Η κ. Αποστολίδου Χαρίκλεια και ο κ. Ζέρβας Γεώργιος τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής τοποθετήθηκαν γραπτά ως εξής
Υπερψηφίζουμε τον τρόπο δημοπράτησης, αλλά συνεχίζουμε να έχουμε ισχυρές επιφυλάξεις

για  τον  σχεδιασμό  των  παρεμβάσεων  που  είναι  εντελώς  εχθρικές  προς  τα  οικολογικά
χαρακτηριστικά  των  οικοσυστημάτων  στα  οποία  παρεμβαίνουν,  ακόμα  και  αν  αυτά  είναι
τεχνητά κανάλια, όπως η Τάφρος 66, που δεν παύει να είναι ένας ανοιχτός υδαταγωγός, όπου
αναπόφευκτα  αναπτύσσεται  βλάστηση.  Είναι  εντελώς  λάθος  η  προσέγγιση  της
αντιπλημμυρικής διαχείρισης που πάει ενάντια στη φύση, κόβοντας ακόμη και δέντρα στις
κοίτες, αντί να συνεργαστεί μαζί της, ώστε να μετατρέψει για παράδειγμα την Τάφρο 66 σε ένα
πραγματικό, ζωντανό και υγιές ποτάμιο οικοσύστημα.
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Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) Το  N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β)  Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.133/2010  (Φ.Ε.Κ  226/τ.Α΄/27-12-2010)  «Οργανισμός  της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τις  αριθ.
81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016.

γ) το άρθρο 164  του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει 

δ)  την  αριθμ.7281/2019  (21-06-2019)  απόφαση  του  μονομελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης
Μαΐου  2019  και  την  ανάδειξη  του  Περιφερειάρχη  και  των  τακτικών  και  αναπληρωματικών
Περιφερειακών  Συμβούλων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  περίοδο
01.09.2019 έως 31.12.2023

ε)  την  αρ.169/2019  απόφαση  του  Π.Σ.Κ.Μ.  περί  “Σύστασης  και  εκλογής  μελών  των
Επιτροπών  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  του  άρθρου  164  του  Ν.  3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” .

στ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681552(482)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”

ζ)  την  εκ  της  ευθείας  και  ρητής   πρόβλεψης  των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του”,

η)  την  με  αριθμ.  πρωτ.  18318/13-3-2020  (ΑΔΑ:  9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)  εγκύκλιο  του
Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών
και  των  εποπτευόμενων  Νομικών  τους  Προσώπων,  κατά  το  διάστημα  λήψης  μέτρων
αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

θ)  την  με  αριθμ.  πρωτ.  77440/13.11.2020  (ΑΔΑ:  Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ)  εγκύκλιο  του
Υπουργείου  Εσωτερικών  περί  “Λειτουργία  συλλογικών  οργάνων των  περιφερειών  κατά  τη
διάρκεια  εφαρμογής  των  μέτρων  περιορισμού  της  διασποράς  του  Covid  19  και  κατά  το
διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020”

ι) την με αριθμ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή
της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”.

ια)  το  με  αρ.  Πρωτ.  390/20-04-2021  διαβιβαστικό  από  το  Γραφείο  Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Δικτύων της ΠΚΜ..

Αποφασίζει  ομόφωνα
Εγκρίνει  τον τρόπο δημοπράτησης για την  επιλογή αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία

(άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την εκτέλεση του κάτωθι υποέργου:«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022»
προϋπολογισμού  1.352.027,83 € (ποσό που αποτελεί το υπόλοιπο του προϋπολογισμού του
Ενάριθμου  2014ΕΠ50800002 στη ΣΑΕΠ 508 του ΠΔΕ2020, κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά
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μόνο  για  την  τρέχουσα  τριετία  2020-2022  20REQ006675607  2020-05-08),  με  κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος ο κ.. Θ. Ιγνατιάδης.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως.

         Ο Πρόεδρος  της                                                                               Τα Μέλη
 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                
           

                                   

      Παρίσης Μπίλλιας                      Η Γραμματέας

                                                         Μυρωνίδου Ελένη
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