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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

∆/νση ∆ιοίκησης 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
 
Συνεδρίαση 8η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 65/2011  
 

 Στην Αθήνα, σήµερα 12/04/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στον Πολυχώρο 
«Απόλλων» (Ερµουπόλεως & Πηλίου 1, Καµίνια - Πειραιάς) τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. 
οικ.21514/5-04-2011 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα 
Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα την 5/04/2011. 
 
 

Θέµα 12ο  
Γνωµοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
«Βελτίωση Επαρχιακής οδού ∆ρυόπη – Γαλατά / Τµήµα: Παράκαµψη 
Γαλατά». 
 
 

Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Παπαντωνίου Κων/νος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, Αθανασιάδης 
Λεωνίδας, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αµανατίδης Νικόλαος, 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης 
Νικόλαος, Αρσένης Γεώργιος, Βαρεµένος Γεώργιος, Βασιλάκης Μιχαήλ, 
Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, 
Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, 
Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, 
Γκούµας Ιωάννης, ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Γεώργιος, 
∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου 
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Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας 
Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, 
Καραΐνδρου Θάλεια, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κωνσταντάκου 
Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, 
Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, 
Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, 
Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα, 
Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπενέτος Ιωάννης, Μπένος Ηλίας, Παφίλης 
Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Σαµόλης 
Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων 
Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, 
Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Μανιάτης Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, 
Χρήστου Στέφανος, Κισκήρα Χρυσάνθη. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αλαβάνος Αλέξανδρος, 
Αλεβίζος Περικλής, Αξαρλής Ιωάννης, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη 
∆έσποινα, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Γαλανός Νικόλαος, Γεωργιάδης Σπυρίδων – 
Άδωνις, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γκιόκας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, 
∆ηµαράς Ιωάννης, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραµανλή Άννα, Κικίλιας 
Βασίλειος, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Μανουσογιαννάκης 
Ιωάννης, Μανώλης Ιωάννης, Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα, 
Μπάστας Κων/νος, Παναγούλης Ευστάθιος, Ροκοφύλλου Άννα, Χάγιος 
Άγγελος, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Σκληβανίτη Ελένη. 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ι. Προµπονά, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για τα εξής: 

 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου, τη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία διαβιβάσθηκε από τη Γενική ∆/νση 

Περιφέρειας, και αφορά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 

«Βελτίωση Επαρχιακής οδού ∆ρυόπη – Γαλατά/Τµήµα: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 

ΓΑΛΑΤΑ», για την έκφραση απόψεων µας, στο πλαίσιο της διαδικασίας 

απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία της 

ΠΕΧΩ. 

 

Η Επαρχιακή Οδός ∆ρυόπη – Γαλατάς, καταλήγει εντός του οικιστικού 
ιστού του οικισµού Γαλατά όπου στις υφιστάµενες τοπικές µετακινήσεις για 
αγορές, εκπαίδευση, υπηρεσίες κ.λπ. καθώς και τους εποχιακούς φόρτους 
των παραθεριστών (η περιοχή αποτελεί θερινό προορισµό διακοπών), 
προστίθενται και οι διαµπερείς µετακινήσεις από και προς την Ερµιόνη, την 
Ύδρα, τις Σπέτσες κ.λπ. Το πρόβληµα µάλιστα επιτείνεται από τα 
σταθµευµένα οχήµατα, τις συχνές εγκάρσιες διασχίσεις πεζών, την 
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κυκλοφορία ελαφρότερων µέσων (ποδήλατα), χωρίς να υπάρχει η 
κατάλληλη υποδοµή (πεζοδρόµια, διαβάσεις πεζών κ.λπ.), µε αποτέλεσµα 
οι µετακινήσεις αυτές να διοχετεύονται συχνά και άναρχα επί του 
οδοστρώµατος.  

Είναι λοιπόν προφανής η αναγκαιότητα της χάραξης ενός νέου οδικού 
τµήµατος που θα παρακάµπτει τον οικισµό του Γαλατά, η υλοποίηση του 
οποίου αναµένεται να αυξήσει το παρεχόµενο επίπεδο οδικής ασφάλειας 
στην επαρχιακή οδό ∆ρυόπη – Γαλατάς συνολικά, και να αναδείξει 
περιβαλλοντικά – µε την αποµάκρυνση των διαµπερών µετακινήσεων από 
τον αστικό ιστό του Γαλατά – την εικόνα και την λειτουργία του οικισµού.  

Η παράκαµψη έχει συνολικό µήκος 3,2 χλµ. περίπου και διέρχεται από 
τους ορεινούς όγκους νοτίως του αστικού ιστού του Γαλατά και εκτός του 
ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου. Η χάραξή της κινείται σε αδόµητες 
εκτάσεις, χέρσες ή µε δενδροκαλλιέργειες (κυρίως ελιές), αποφεύγοντας 
απαλλοτριώσεις κτισµάτων, καθώς στις πλαγιές των εν λόγω ορεινών 
όγκων υπάρχουν διάσπαρτες νεόκτιστες κατοικίες. Κατά µήκος της 
παράκαµψης προβλέπονται δύο ισόπεδοι κόµβοι, ένας στην αρχή της 
παράκαµψης και ένας στο τέλος της, στη συµβολή µε τον οδικό άξονα προς 
Ερµιόνη, πλησίον της εξόδου του οικισµού του Γαλατά.  Επίσης 
προβλέπεται η διαµόρφωση τεσσάρων (4) συµβολών µε το τοπικό οδικό 
δίκτυο για την εξυπηρέτηση των χρήσεων της ευρύτερης περιοχής.   

Ο δρόµος δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας σχεδιάζεται µε τα 
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτος 3,75µ. και επί 
πλέον 0,25µ. λωρίδα καθοδήγησης. 

• Ερείσµατα εκατέρωθεν της οδού πλάτους 0,50µ. 

• Είκοσι (20) συνολικά εγκάρσιους οχετούς (σωληνωτούς και 
κιβωειδής) για την αντιπληµµυρική προστασία της οδού αλλά και των 
παρακείµενων περιοχών. 
Σηµειώνεται ότι για το έργο έχουν γνωµοδοτήσει θετικά οι τρεις 
αρχαιολογικές Υπηρεσίες, και το ∆ασαρχείο Πόρου. 
Τέλος υπάρχει εγκεκριµένη Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΠΠΕ) από την ∆/νση ΠΕΧΩ της πρώην Περιφέρειας Αττικής. 
Προτείνεται η έγκριση της ΜΠΕ µε τους παρακάτω περιβαλλοντικούς όρους :  

 

• Κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου θα πρέπει 
να λαµβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις (όπως περίφραξη) και να 
τηρούνται οι κανονισµοί ασφαλείας για το προσωπικό και το κοινό. 

• Θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη (ηµερήσια και νυχτερινή) 
σήµανση κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής. 

• Θα πρέπει  να προβλέπεται η κατασκευή οικίσκου, για την 
εξυπηρέτηση του προσωπικού, αποθηκευτικός χώρος και αποδυτήρια – 
WC, κατάλληλος ρουχισµός και εξοπλισµός, για την πληρέστερη κάλυψη 
των συνθηκών υγιεινής του προσωπικού στο χώρο. 

• Θα πρέπει να γίνει εφαρµογή µεθόδου ελέγχου της σκόνης 
(ψεκασµό µε νερό και κατασκευή ανεµοφρακτών για µείωση της 
επιφανειακής ταχύτητας του ανέµου), µε στόχο την µείωση της ποσότητας 
και συγκέντρωσης της παραγόµενης σκόνης και συνεπώς την µείωση 
έκθεσης του ανθρώπου σε αυτήν. 

• Απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων από αστικές 
περιοχές τις ώρες κοινής ησυχίας. 

• Περιορισµός των χωµατουργικών εργασιών (φάση κατασκευής) 
τους µήνες που πνέουν δυνατοί άνεµοι 



 4 

• Οι εργοταξιακοί χώροι θα πρέπει να διαβρέχονται συστηµατικά (για 
περιορισµό της σκόνης) και θα πρέπει να υπάρξει ειδική µέριµνα για την 
συλλογή των εργοταξιακών απορριµµάτων και αποβλήτων. 

• Η µεταφορά χωµατισµών και αδρανών υλικών θα πρέπει να γίνεται 
από καλυµµένα φορτηγά. 

• Οι επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις αέριων ρύπων αναφέρονται στις 
ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87) και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 
52/Α/22.3.88). 

• Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών 
από κάθε είδος ορυκτέλαια και καύσιµα. Επίσης, απαγορεύεται η απόρριψη 
παλαιών ή µεταχειρισµένων ορυκτελαίων επί του εδάφους, ενώ η διαχείριση 
των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α 71560/3053/1985 Φ.Ε.Κ. 665/Β/85. 

• Εδαφικό υλικό που υπάρχει στην περιοχή, εφόσον είναι κατάλληλο 
για φύτευση, θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειµένου να 
χρησιµοποιηθεί κατά την αποκατάσταση, λαµβανοµένης όµως της µέριµνας 
ώστε να µην δηµιουργούνται προβλήµατα αιώρησης σκόνης. 

• Η απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής προβλέπεται να γίνει σε 
λατοµείο που θα προτείνει η υπηρεσία. 

• Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση υλικού που έχει εξορυχτεί σύµφωνα 
µε τα παραπάνω, εφόσον είναι κατάλληλο, για την κατασκευή επιχωµάτων 
και άλλων κατασκευών. 

• ∆εν επιτρέπονται εκσκαφές πέραν των αναγκαίων όπως 
περιγράφηκαν παραπάνω, προκειµένου να εξασφαλιστεί επιπλέον υλικό για 
επιχώµατα, παρασκευή σκυροδέµατος κλπ. 

• Επιπλέον των παραπάνω, απαιτούµενα υλικά µπορούν να 
εξασφαλιστούν από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής ή από 
λατοµεία – δανειοθαλάµους που είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των νόµων 1428/1984 (Φ.Ε.Κ. 43/Α), 2115/1993 (Φ.Ε.Κ. 
15/Α) και 998/1979 (Φ.Ε.Κ. 289/Α). 

• Οι προσωρινοί χώροι απόθεσης πρέπει να ορισθούν, να 
περιφραχθούν και να περιφρουρηθούν, έτσι  ώστε να µην υπάρχουν 
παράνοµες απορρίψεις υλικών µέσα ή έξω από αυτούς. Στους χώρους 
αυτούς να εγκατασταθεί  σύστηµα καταιονισµού ύδατος για τον περιορισµό 
της εκποµπής σκόνης στην γύρω περιοχή. 

• Οι διάφορες εκσκαφές και τα επιχώµατα δεν πρέπει να παραµένουν  
ακάλυπτα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 

• Να γίνεται συστηµατική διαβροχή των επιφανειών εργασίας, υλικών 
κλπ, προκειµένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των 
χωµατουργικών εργασιών. 

• Να χρησιµοποιούνται µηχανικά  σάρωθρα και να γίνεται 
συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους των πλησίον του έργου 
κατοικηµένων περιοχών, που θα επηρεάζονται από την ενδεχόµενη 
εκποµπή σωµατιδίων (σκόνης) από την κατασκευή του έργου, σε 
συνεννόηση µε τις κατά τόπου δηµοτικές αρχές. 

• Η οµαλή απορροή των οµβρίων υδάτων της περιοχής πρέπει να 
εξασφαλισθεί και κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής του  υπό 
µελέτη έργου. 

• Κατά τη φάση κατασκευής, να γίνεται πλήρης συλλογή και 
απόρριψη όλων των απορριµµάτων (σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά 
ανταλλακτικά κλπ) του εργοταξίου σε οργανωµένους χώρους, σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις, και όχι αυθαίρετη απόρριψή τους σε χώρους 
ανεξέλεγκτης διάθεσης. 
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• Να µην επιτραπεί η λήψη (ή απόθεση) αδρανών από άλλες κοίτες 
ποταµών, χειµάρρων ή ρεµάτων. 

• Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν οι εκάστοτε νοµαρχιακές αποφάσεις 

• Εφαρµογή του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου από τον 
κατασκευαστή για την προστασία από τον θόρυβο κατά την κατασκευή του 
έργου. Επιγραµµατικά αναφέρονται: 

i) 56206/1613/1986 Φ.Ε.Κ 570/Β/9-9-86: Περί προσδιορισµού της 
ηχητικής εκποµπής των µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου σε 
συµµόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ 

ii)  69001/1921/1998 Φ.Ε.Κ. 751/Β/18-10-88: Περί έγκρισης τύπου 
ΕΟΚ για την οριακή τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων και συσκευών 
εργοταξίου. 

iii) 2640/270/1978 Φ.Ε.Κ 689/Β/1978: Περί της χρήσεως 
κατασιγασµένων αεροσφυρών (Υγειονοµική ∆ιάταξη που προστατεύει την 
δηµόσια υγεία και την υγεία των χειριστών αεροσφυρών, κοινώς κοµπρεσέρ, 
και υποχρεώνει όλες τις αερογέφυρες να εφοδιαστούν µε σιγαστήρα για τον 
περιορισµό των εκποµπών θορύβου). 

iv) Υπουργική Απόφαση 765/1991 Φ.Ε.Κ. 81/Β. 

• Όσον αφορά τους κραδασµούς, κατά την διάρκεια κατασκευής 
(αλλά και λειτουργίας) του έργου, ορίζονται ως ανώτατα όρια της ταχύτητας 
δόνησης τα παρακάτω: 

v) για συχνότητα 16,5 Ηz τα 12mm/sec 
vi) για συχνότητα 6,3 Hz τα 15 mm/sec 
Οι τιµές αυτές αφορούν στο εσωτερικό της πλησιέστερης κατοικίας 

προς την πηγή των δονήσεων. 

• Πέραν της χρήσεως κατασιγασµένων µηχανηµάτων επιβάλλεται η 
χρήση κινητών περιφράξεων και ηχοπετασµάτων περιµετρικά ισχυρών 
σηµειακών πηγών θορύβου, ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του Π.∆. 
1180/1981 Φ.Ε.Κ. 293/Α. 

• Ειδικότερα για εργοτάξια που βρίσκονται σε γειτνίαση µε αστικές 
περιοχές να περιβληθούν µε περιφράγµατα, αντιθορυβικά πετάσµατα ύψους 
τουλάχιστον 3 µ. 

• Να προτιµηθούν κάτοικοι της περιοχής για την κάλυψη θέσεων 
εργασίας κατά την φάση κατασκευής. 

• Κατά την διάρκεια των εκσκαφικών εργασιών να παραστεί 
εκπρόσωπος των Εφορειών Βυζαντινών και Κλασσικών & Προϊστορικών 
Αρχαιοτήτων και αν εντοπιστούν αρχαία της αρµοδιότητάς τους, οι εργασίες 
θα διακοπούν και θα διενεργηθεί σχετική έρευνα και µελέτη. Η δαπάνη για 
την διενέργεια της εκσκαφικής έρευνας θα βαρύνει τον κύριο του έργου και 
ανάλογα  µε την σπουδαιότητα των ευρηµάτων, θα παρασχεθεί η σχετική 
έγκριση. 

• Περιορισµό της απώλειας / καταστροφής βλάστησης στο ελάχιστο 
µέσω σωστής προστασίας και υιοθέτηση καλών  πρακτικών εργασίας. 

       Επίσης, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούνται υλικά συµβατά  µε 
το περιβάλλον για τα έργα ανάπλασης ούτως ώστε να µην θίγουν την 
αισθητική του τοπίου και να είναι εναρµονισµένες µε τυχόν παραδοσιακές 
κατασκευές στη γύρω περιοχή. 

• Να ληφθεί µέριµνα ώστε να αποφευχθεί η εγκατάσταση 
παραπηγµάτων στην περιοχή του έργου. Επιτρέπεται µόνο η εγκατάσταση 
προσωρινών φυλακίων. 

• Όπως προαναφέρθηκε σε σχέση µε τα εργοτάξια, να γίνει πλήρης 
αποκατάσταση της µορφολογίας της συνολικής περιοχής του έργου, µετά το 
πέρας της κατασκευής. 
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• Το επιφανειακό στοιχείο ανοικτής συλλογής και παροχέτευσης των 
επιφανειακών υδάτων (ρυάκι – τάφρος) θα πρέπει να καθαρίζεται συχνά. 

• Να προβλεφθεί κατάλληλη (ηµερήσια και νυχτερινή) σήµανση κατά 
τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής. 

• Να προβλεφθούν και να χρησιµοποιούνται ειδικοί χώροι 
στάθµευσης όλων των αυτοκινήτων, µηχανηµάτων του έργου, καθώς και 
των φορτηγών και των µέσων µεταφοράς των εργαζοµένων µέσα στην 
περιοχή του έργου, που θα διαφοροποιούνται χωρικά ανάλογα µε την 
πρόοδο των εργασιών. 

 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει οµόφωνα 

 

Την αναβολή του θέµατος προκειµένου να ζητηθούν συµπληρωµατικά 
στοιχεία. 
 
 
  
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 


