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«Έκδοση απόφασης μέτρων ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας  για  την  εκτέλεση
προγραμματισμένων  εργασιών  επί  της  1ης
Επαρχιακής  Οδού  στα  πλαίσια  του  έργου:
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Αριθμ. Συνεδρίασης 1η/ 27-01-2023
Αριθμ. Απόφασης 04/2023

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 27 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.
πραγματοποιήθηκε  «με  τηλεδιάσκεψη»  η  1η τακτική  συνεδρίαση  του  έτους  2023 της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με χρήση της τεχνολογίας
του  e-presence,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.  οικ. 54812(50)/23-01-2023  έγγραφης
πρόσκλησης  του  Προέδρου  της  Επιτροπής  κ.  Παρίση  Μπίλλια,  προς  όλα  τα  Μέλη  της
Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις  23 Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 164 και 177 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς του άρθρου
78 του Ν. 4954/2022 (Φ.Ε.Κ.136/ Α/09-07-2022).

Από  τα   δεκαπέντε  (15)  μέλη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  στη  συνεδρίαση
παραβρέθηκαν δεκατρία (13) μέλη. Απών ήταν η κα. Μαλλιάρα Μαρία και ο κ.  Τσεχελίδης
Ιωάννης τακτικά μέλη της Επιτροπής.
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1.  ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ(τακτικό μέλος)
2. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ (τακτικό 
μέλος)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319739 – E-mail : persymb@pkm.gov.gr

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΒΔΦ7ΛΛ-Ξ1Κ



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

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και ανέφερε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγματοποιείται
«με τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στο άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Φ.Ε.Κ.136/ Α/09-07-2022)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ο  Πρόεδρος  έθεσε  προς  συζήτηση  το  4ο  θέμα της  Ημερήσιας  Διάταξης:  «Έκδοση
απόφασης  μέτρων  ρύθμισης  οδικής  κυκλοφορίας  για  την  εκτέλεση
προγραμματισμένων εργασιών επί της 1ης Επαρχιακής Οδού στα πλαίσια του έργου:
«Κεντρικοί  εξωτερικοί  αποχετευτικοί  αγωγοί  πεδινών  οικισμών  διευρυμένου  Δήμου
Νάουσας», της Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας αναδόχου: «ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». » και έδωσε το λόγο
στον αρμόδιο εισηγητή κ. Νεστορόπουλο Απόστολο Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ημαθίας
και τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Ο  κ.  Νεστορόπουλος  έθεσε  υπόψη  της  Επιτροπής  την  με  αριθμ.  Πρωτ.  Φ
2.6.6/7/731782(2590)/2022/12-01-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ημαθίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων, της Γενικής Διεύθυνσης
Προγραμματισμού & Υποδομών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει τα
εξής:. 

 “ΘΕΜΑ: Εισήγηση  για  έκδοση  απόφασης  μέτρων  ρύθμισης  οδικής  κυκλοφορίας  για  την  εκτέλεση
προγραμματισμένων εργασιών επί  της 1ης Επαρχιακής Οδού στα πλαίσια του έργου: «Κεντρικοί
εξωτερικοί  αποχετευτικοί  αγωγοί  πεδινών οικισμών διευρυμένου  Δήμου Νάουσας» ,  της  Δ.Ε.Υ.Α.
Νάουσας αναδόχου: « ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

Σας υποβάλλουμε τη μελέτη προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης του έργου του θέματος για το Επαρχιακό οδικό
δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας ελεγμένη και θεωρημένη από την  Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας και εγκεκριμένη από την
υπηρεσία μας και παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής :

1. Τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις  υπ’  αριθ.  81320  και  77909/01-12-2016 αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β’/30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του
Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ. 133/10, ΦΕΚ 226 Α’/27-12-2010).

4. Το  υπ’ αριθ.  Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26 Α’/31-01-2013)  «Περί  Οργάνων  που  αποφασίζουν…….και  παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ.
Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/νσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

5. Το αρ. πρωτ. οικ.35568(192)/01-02-2017 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Προγραμματισμού και Υποδομών της
Π.Κ.Μ.  με  θέμα  «Αποφαινόμενα  όργανα  για  τις  συμβάσεις  έργων,  μελετών  και  παροχής  συναφών
υπηρεσιών  μετά  τις  81320  και  77909/2016  αποφάσεις  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β’/30-12-2016) περί Έγκρισης τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ».

6. Την  με  αρ.  πρ.  οικ.  490948(1766)/20-11-2017  (με  ΑΔΑ  9ΩΧΓ7ΛΛ-ΞΙΞ)  Απόφαση  του  Γεν.  Δ/ντή
Προγραμματισμού  &  Υποδομών  της  ΠΚΜ  με  θέμα:  Αντικατάσταση  της  Απόφασης  2077/07-07-2011
(ΦΕΚ1622/Τεύχος Β ́/18-07-2011) που αφορά την «Αρμοδιότητα συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης
στο  οδικό δίκτυο  ευθύνης  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»  και  εκ  νέου  επιμερισμός  των
αρμοδιοτήτων  των  Τεχνικών  Υπηρεσιών  της  ΠΚΜ,  επί  των  οδικών  δικτύων  αρμοδιότητας  της  ΠΚΜ
σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ.

7. Την 2η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ /οικ.94 /11-01-2017 Απόφασης του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι
σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.

8. Tην  υπ’  αριθμ.  οικ.  72217(1346)/31.01.2022 (ΦΕΚ  458  /B'_07.02.22)  Απόφαση  του  Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και
παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

9. Την υπ’ αριθμ.  131093(1092)/11-03-2022  (ΦΕΚ 1355/Β/2022) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας
για την Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ≪
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ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ , σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της≫
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

10. Την υπ' αριθμ. 20/2022 (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί "Σύσταση και
συγκρότηση  των  Επιτροπών  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  του  άρθρου  164  του  Ν.3852/2010,  όπως
ισχύει» με τη οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής των Γενικών Διευθύνσεων
Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας,  Εσωτερικής  Οργάνωσης  &  Λειτουργίας  και  Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού και Υποδομών.

11. Την υπ. αριθμ. 6297/14-09-2007(ΦΕΚ 1866/Β΄/14-09-2007) Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας
περί  αρμοδιότητας  συντήρησης  και  τεχνικής  αστυνόμευσης  του  Οδικού  Δικτύου  ευθύνης  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.

12. Την  Τεχνική  Προδιαγραφή  Σήμανσης,  εκτελούμενων  έργων  σε  οδούς  εντός  και  εκτός  κατοικημένων
περιοχών, όπως εγκρίθηκε με την ΔΙΠΑΔ/οικ/502/01-07-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

13. Την  υπ’  αριθ.  ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011  του  ΥΠΥΜΕΔΙ (ΦΕΚ  905  Β’/20-05-2011)  απόφαση  «Έγκριση
Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων
περιοχών ως ελάχιστα όρια» 

14. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’/ 23-03-1999) άρθρα 9, 52 παρ.1,
εδ. (β)  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48, παρ.9 του Ν 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α/17.12.2014).

15. Την υπ’ αριθ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./ Δ/νση Οδικών Έργων (ΔΟΥ)
(ΑΔΑ:  Ω37Χ1-2ΥΑ)  «Μέτρα  ρύθμισης  της  κυκλοφορίας  για  την  εκτέλεση  έργων  στο  οδικό  δίκτυο  της
χώρας».

16. Το υπ. αρ. πρ. Δ.Ο.Υ./277/Φ.252/26.3.2018 εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Δικτύων που αφορά
σε διευκρινήσεις των διαδικασιών σχετικά με την έγκριση και εφαρμογή μέτρων κυκλοφορίας.

17. Την από  04/04/2019 υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος  (ΑΔΑΜ: 19SYMV004750039  ΑΔΑ:
ΩΠΤ9ΟΕΜΣ-ΨΧΙ).

18. Την με αρ. πρωτ.  8854/14-11-2019 (ΑΔΑ: 99Ξ7ΟΡ1Υ-ΟΜ8) Απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης  και  την  παράταση  αυτής,   με  την  οποία  εγκρίνονται  οι  προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 128/2019 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου που
αφορά στη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων,  στο Επαρχιακό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας
(Δευτερεύουσα Επαρχιακή οδός 4 και δημοτική οδός Αγγελοχωρίου –Ζερβοχωρίου) , στα πλαίσια του έργου
του θέματος.

19. Την υπ. αριθμ.  220/07-09-22 (ΑΔΑ: 6ΔΡ9ΟΕΜΣ-ΑΗΩ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ
Νάουσας έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι 28/02/2023.

20. Την από 14-10-2022 μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου της ΑΞΙΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία συντάχθηκε από την τεχνική εταιρεία ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και περιλαμβάνει την
τεχνική  έκθεση  και  σχέδιο  προσωρινής  εργοταξιακής  σήμανσης  του  έργου  του  θέματος,  ελεγμένα  και
θεωρημένα από την  Τεχνική Υπηρεσία της  Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας και εγκεκριμένα από την Υποδ/νση Τεχνικών
Έργων  ΠΕ  Ημαθίας,  που  διαβιβάστηκε   στην  Υπηρεσία  μας   λόγω  αρμοδιότητας  συντήρησης  του
Επαρχιακού δικτύου.

21. Το υπ. αριθμ. 15911/10-10-22 έγγραφο του Δήμου Η.Π. Νάουσας περί Παροχής σύμφωνης γνώμης.
22. Το υπ.  αριθμ.  268/22-09-22 έγγραφο  των  ΚΤΕΛ Ν.  Ημαθίας  Α.Ε.   που  συμφωνεί  για  τις  προσωρινές

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση του έργου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας μας.
23. Το από 21/09/2022 έγγραφο των ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ  που βεβαιώνει ότι τα δρομολόγια

τους δεν επηρεάζονται από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια  εκτέλεσης του έργου.
24. Την υπ. αριθμ. 3032/14-10-22 αίτηση της  Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας  για την υποβολή της μελέτης και την δήλωση

της  μη  επιβάρυνσης  του  κρατικού  προϋπολογισμού  και  του  προϋπολογισμό  της  ΠΕ  Ημαθίας  από  την
δαπάνη της εργοταξιακής σήμανσης.

και επειδή 

 σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57Α/99) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
48 (παρ.9) του Ν 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α/17.12.2014) και συγκεκριμένα στην παρ.1 «Μέτρα που αφορούν . . .
λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους,
με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους».

 σύμφωνα με τα ΦΕΚ 1866/Β΄/14-09-2007 και  ΦΕΚ 1622/Β΄/18-07-2011 περί αρμοδιότητας συντήρησης και
τεχνικής αστυνόμευσης του Οδικού Δικτύου ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το τμήμα του οδικού
δικτύου,  όπως αποτυπώνεται στην Οριζοντιογραφία   της  Σήμανσης (αρ.  σχεδίου ΕΠΠΑΡ 1)  για  εκτέλεση
εργασιών  στα  πλαίσια  του  έργου του θέματος,  ανήκει  στην  Επαρχιακή  [1]:  Βέροια  −  διασταύρωση  προς
Νάουσα −όρια Ν. Πέλλας προς Σκύδρα δια Κοπανού , αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας 

 Για την απρόσκοπτη και ασφαλή υλοποίηση των εργασιών είναι αναγκαία η ανωτέρω  κυκλοφοριακή ρύθμιση
και η διεξαγωγή της θα γίνει σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη.

 Για την λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου του θέματος προς αποφυγή τυχόν ατυχημάτων,
αστικά  και  ποινικά υπεύθυνος  είναι  ο  Ανάδοχος,  σύμφωνα με  τις  κείμενες  διατάξεις  περί  εκτελέσεως των
Δημοσίων Έργων καθώς και για την τήρηση των κείμενων διατάξεων περί ασφαλείας των εργαζομένων στα
έργα όπως αυτά αναφέρονται στα εξής:

  Στη Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), ενότητα «Σήμανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το
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στάδιο   εκτέλεσης εργασιών»
 Στο 138 παρ. 7 του Ν. 4412/05-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 Στα Π.Δ.  395 και  396/1994 (Φ.Ε.Κ.  220 Α’/19-12-1994)  «Ελάχιστες  προδιαγραφές ασφάλειας  και

υγείας εργαζομένων…..» σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/655 και 89/656 ΕΟΚ.
   Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

     την  έκδοση απόφασης  προσωρινών  μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στην
μελέτη εργοταξιακής σήμανσης, για την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών στα πλαίσια του έργου: «Κεντρικοί
εξωτερικοί αποχετευτικοί αγωγοί πεδινών οικισμών διευρυμένου Δήμου Νάουσας» , της Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας,
που  εκπονήθηκε και   υποβλήθηκε  από  την  ανάδοχο  τεχνική  εταιρεία  ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε,   ελέγχθηκε  και
θεωρήθηκε  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  της   Δ.Ε.Υ.Α.  Νάουσας και  εγκρίθηκε  από  την   υπηρεσία  μας  λόγω
αρμοδιότητας  συντήρησης  του  Επαρχιακού  δικτύου  και  αφορά  εργοτάξιο  σταθερό,  μικρής  διάρκειας  [  χρονικό
διάστημα εργασιών 8-10 ώρες κατά την διάρκεια της μιας (1) ημέρας] στην συμβολή της 1ης με την 4η Ε.Ο και την
Δημοτική οδό,  για την κατασκευή εγκάρσιας τομής επί της 1ης Ε.Ο.  μήκους 8,70μ και την σύνδεση υφιστάμενου
φρεατίου δικτύου αποχέτευσης Φ2.1(συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ Χ=341769,037, Ψ= 4500079,855) με το φρεάτιο
Φ2.1΄( συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ Χ=341775,17, Ψ= 45000086,10)  και τον περιορισμό της κυκλοφορίας για την
χρονική διάρκεια  24 ωρών (1 ημέρα)  από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χωρίς διακοπή κυκλοφορίας
οχημάτων, εφαρμόζοντας τις εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

 Μερικός αποκλεισμός της Επαρχιακής οδού 1   (αρ. σχεδίου ΕΠΠΑΡ 1) , η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως
Πρωτεύον  Επαρχιακό  δίκτυο  με  επιτρεπόμενο  όριο  ταχύτητας  90km/h και  50km/h εντός  του  οικισμού,
διπλής κατεύθυνσης με 1 λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, κυκλοφορούμενου πλάτους περίπου 9μ και
συνολικού με τα ερείσματα περίπου 11μ, που στο μεγαλύτερο μέρος της οδού είναι ασφαλτοστρωμένα,  με
εκτροπή της κυκλοφορίας σε παρακαμπτήριες Δημοτικές οδούς για τα οχήματα κάτω των 3,5 τόνων .
Το αποκλεισμένο τμήμα της 1ης Ε.Ο. χωροθετείται  μεταξύ των δύο δημοτικών οδών ,  ενώ το μήκος της
παράκαμψης είναι 216,0m περίπου και το πλάτος της παρακαμπτήριας διαδρομής κυμαίνεται μεταξύ 5,50m
και 7,0m .

 «Περιορισμό του πλάτους κυκλοφορίας σε αμφίδρομη οδό και την εναλλάξ διέλευση οχημάτων   (αρ. σχεδίου
ΕΠΠΑΡ 1) για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων (φορτηγά και λεωφορεία) στην συμβολή της 1ης με την 4η

Ε.Ο και την Δημοτική οδό με μέγιστο πλάτος περίπου 11μ στην περιοχή εκτέλεσης εργασιών. Το όρυγμα για
την τοποθέτηση του αγωγού ακαθάρτων θα καταλαμβάνει το πλάτος όλης της δεξιάς λωρίδας και τμήμα της
αριστερής με κατεύθυνση προς Σκύδρα Ν. Πέλλας  αφήνοντας πάντα ελεύθερο πλάτος οδού μεγαλύτερο ή
ίσο με  4,0μ για την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων  άνω των 3,5 τόνων.

Η σήμανση που θα εφαρμοσθεί είναι βασισμένη στα πρότυπα παραδείγματα που παρουσιάζονται στην υπ. Αριθμ.
ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011  του  υπουργείου  ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ  905Β’  /20-5-2011)  απόφαση  «Έγκριση  Τεχνικής
Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια»
και συγκεκριμένα στο τυπικό σχέδιο 2.1.  2   «  Παράκαμψη  »    και στο τυπικό σχέδιο 2.1.3 «Εναλλάξ κυκλοφορία των
δύο  κατευθύνσεων» σε υπεραστικές οδούς και εργοτάξια μακράς διάρκειας  και λόγω της απόστασης άνω των
50  m   η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνεται με φωτεινούς σηματοδότες   
(Κ-21) στις θέσεις της εκτροπής και προς τις δύο κατευθύνσεις επί της 1  ης   Ε.Ο.   και επιπλέον θα τοποθετηθούν:

  ένας  (1)  σηματωρός στην  θέση  εκτροπής των  οχημάτων  κάτω  των  3,5  τόνων  στην  Δημοτική  οδό,   με
κατεύθυνση από Νάουσα προς Σκύδρα και ένας (1) σηματωρός στην θέση εκτροπής των οχημάτων κάτω των
3,5 τόνων στην Δημοτική οδό με κατεύθυνση από Σκύδρα προς Νάουσα, οι οποίοι θα βρίσκονται στην αρχή και
στο  τέλος  της  παράκαμψης λειτουργώντας  βοηθητικά  με  τους  φωτεινούς  σηματοδότες στην  ρύθμιση  της
κυκλοφορίας επί της 1ης Ε.Ο. προς αποφυγή απρόβλεπτων καταστάσεων .

 ένας (1) σηματωρός στην εντός της παρακαμπτήριας δημοτικής οδού  για τα οχήματα  κάτω των 3,5 τόνων. 

 ένας  (1) σηματωρός στην  1ης Ε.Ο.  εντός της εργοταξιακής ζώνης για την διευθέτηση της κυκλοφορίας των
οχημάτων  άνω των 3,5 τόνων (φορτηγά και λεωφορεία).

 ένας (1) σηματωρός στην 4η Ε.Ο Κοπανός – Χαρίεσσα για την διευθέτηση της κίνησης προς Βέροια και Σκύδρα
αντίστοιχα.

     Η εργοταξιακή σήμανση που θα τοποθετηθεί επί των 1ης Ε.Ο. & 4ης Ε.Ο. αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας θα είναι
σύμφωνα  με  την  προτεινόμενη  παρούσα  μελέτη   και  θα  παρέχει  την  έγκαιρη  και  σταδιακή  ενημέρωση  των
κινούμενων στην 1η Ε.Ο., και προς τις δυο κατευθύνσεις του Επαρχιακού δικτύου, για την μορφή και το είδος των
εμποδίων και τέλος την ρύθμιση της κίνησης τους ώστε η διέλευσή τους από την περιοχή εκτέλεσης του έργου να
πραγματοποιείται με ασφάλεια. 
Οι τύποι πινακίδων που θα χρησιμοποιηθούν είναι : οι πινακίδες επισήμανσης εργοταξιακού κινδύνου επί της οδού
(Κ-20), πινακίδες μείωσης ταχύτητας (Ρ-32 / 30km/h εντός οικισμού), απαγόρευση προσπέρασης ( Ρ-30),  
και πληροφοριακές όπως πινακίδα παράκαμψης και πινακίδα ενημερωτική για διέλευση  οχημάτων  άνω των 3,5
τόνων προς Σκύδρα και Χαρίεσσα. Εφόσον απαιτείται θα γίνεται κατά περίπτωση απαγόρευση της στάσης και της
στάθμευσης  (  Ρ-40)  προκειμένου  να  εξασφαλιστούν  τα  ελάχιστα  πλάτη  κυκλοφορίας  των  οχημάτων.  Κατά  τη
διάρκεια  εκτέλεσης  των  εργασιών,  η  εργοταξιακή  ζώνη   θα  προστατεύεται   με  πλαστικά  κιγκλιδώματα  και
ανακλαστικό πλέγμα και τις προβλεπόμενες εργοταξιακές πινακίδες, εξασφαλίζοντας ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου
τουλάχιστον 1,20m για την ασφαλή διέλευση των πεζών.
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    Όπου κρίνεται απαραίτητο θα καλυφθούν τυχόν υφιστάμενες πινακίδες.
    Για την ασφαλέστερη μετακίνηση των διερχομένων με τη λήξη των εργασιών θα απομακρυθεί η εργοταξιακή
σήμανση από το κυκλοφορούμενο τμήμα της εκάστοτε οδού και ο δρόμος θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία. 
   Κατά την εκτέλεση των εργασιών επί της 1ης Επαρχιακής οδού ,  δεν θα επηρεαστεί  η διαδρομή του ΚΤΕΛ
Νάουσας  και  των ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ  Νάουσας  ,  δεν  θα  αλλάξουν  οι  στάσεις  τους  και  δεν  θα  σημειωθούν
καθυστερήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων.
Επίσης βεβαιώνουμε ότι η δαπάνη της εργοταξιακής  σήμανσης (τοποθέτηση και απομάκρυνση) που απαιτείται για 
την εκτέλεση εργασιών του  έργου του θέματος δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε τον προϋπολογισμό 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, αλλά θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου υπό την επίβλεψη των 
οργάνων του φορέα του έργου.
    Για την   εργοταξιακή σήμανση που θα τοποθετηθεί επί των Δημοτικών οδών για την υλοποίηση της κυκλοφοριακής  
ρύθμισης «  E  κτροπή της κυκλοφορίας σε παρακαμπτήριες Δημοτικές οδούς για τα οχήματα κάτω των 3,5  
τόνων  » αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο και την εφαρμογή της μελέτης είναι ο   Δήμος Νάουσας  .      
Η εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών στα πλαίσια του έργου: «Κεντρικοί εξωτερικοί αποχετευτικοί αγωγοί 
πεδινών οικισμών διευρυμένου Δήμου Νάουσας» , της Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας , σύμφωνα με την Μελέτη Εργοταξιακής 
Σήμανσης θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα 8 έως 10ώρες  διάρκειας 1 ημέρας.  

Παρακαλούμε  η  διάρκεια  ισχύος  των  παραπάνω  μέτρων  ρύθμισης  οδικής  κυκλοφορίας,   προσωρινού
χαρακτήρα,  να ισχύει για τον συνολικό συμβατικό χρόνο περαίωσης του έργου (  28/02/2023  )   και των ενδεχόμενων  
παρατάσεων αυτού.” 

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 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού
συμβουλίου”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ:
61777ΛΛ-ΤΗΣ)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  «Ορισμού
Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,

ε) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ:
61777ΛΛ-ΤΗΣ)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  «Ορισμού
Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,

στ)  την  υπ'  αριθμ.  20/02-03-2022  (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν)  Απόφαση  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου περί «Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου
του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει». 

ζ)  την  υπ.  αριθμ.  1/28-03-2022  απόφαση περί  “Εκλογή  Αντιπροέδρου  της  Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 164&2 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”  ( ΑΔΑ: Ψ3237ΛΛ-ΜΥΘ).

η) 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”.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει  τα  προσωρινά  μέτρα  ρύθμισης  της  οδικής  κυκλοφορίας,  όπως  αυτή

αποτυπώνεται  στην μελέτη  εργοταξιακής σήμανσης, για  την  εκτέλεση προγραμματισμένων
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εργασιών στα πλαίσια του έργου:  «Κεντρικοί εξωτερικοί αποχετευτικοί αγωγοί πεδινών

οικισμών  διευρυμένου  Δήμου  Νάουσας»,  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Νάουσας,  που  εκπονήθηκε  και

υποβλήθηκε  από  την  ανάδοχο  τεχνική  εταιρεία  ΑΞΙΟΝ  ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε,  ελέγχθηκε  και

θεωρήθηκε  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  της   Δ.Ε.Υ.Α.  Νάουσας και  εγκρίθηκε  από  την

υπηρεσία μας λόγω αρμοδιότητας συντήρησης του Επαρχιακού δικτύου. 

Αφορά εργοτάξιο σταθερό, μικρής διάρκειας [χρονικό διάστημα εργασιών 8-10 ώρες

κατά την διάρκεια της μιας (1) ημέρας] στην συμβολή της 1ης με την 4η Ε.Ο και την Δημοτική

οδό,  για την κατασκευή εγκάρσιας τομής επί της 1ης Ε.Ο.  μήκους 8,70μ και την σύνδεση

υφιστάμενου φρεατίου δικτύου αποχέτευσης Φ2.1 (συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ Χ=341769,037,

Ψ=  4500079,855)  με  το  φρεάτιο  Φ2.1΄(συντεταγμένες  κατά  ΕΓΣΑ  Χ=341775,17,  Ψ=

45000086,10)  και τον περιορισμό της κυκλοφορίας για χρονική διάρκεια 24 ωρών (1 ημέρα)

από  την  ημερομηνία  έκδοσης  της  απόφασης  χωρίς  διακοπή  κυκλοφορίας  οχημάτων,

εφαρμόζοντας τις εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

 Μερικός αποκλεισμός της Επαρχιακής οδού 1   (αρ. σχεδίου ΕΠΠΑΡ 1),  η οποία είναι

χαρακτηρισμένη  ως  Πρωτεύον  Επαρχιακό  δίκτυο  με  επιτρεπόμενο  όριο  ταχύτητας

90km/h και 50km/h εντός του οικισμού,  διπλής κατεύθυνσης με 1 λωρίδα κυκλοφορίας

ανά κατεύθυνση, κυκλοφορούμενου πλάτους περίπου 9μ και συνολικού με τα ερείσματα

περίπου 11μ, που στο μεγαλύτερο μέρος της οδού είναι ασφαλτοστρωμένα, με εκτροπή

της κυκλοφορίας σε παρακαμπτήριες Δημοτικές οδούς για τα οχήματα κάτω των

3,5 τόνων. Το αποκλεισμένο τμήμα της 1ης Ε.Ο. χωροθετείται μεταξύ των δύο δημοτικών

οδών,  ενώ  το  μήκος  της  παράκαμψης  είναι  216,0  m περίπου  και  το  πλάτος  της

παρακαμπτήριας διαδρομής κυμαίνεται μεταξύ 5,50 m  και 7,0 m.

 «Περιορισμό του πλάτους  κυκλοφορίας  σε αμφίδρομη οδό και  την  εναλλάξ διέλευση  

οχημάτων (αρ. σχεδίου ΕΠΠΑΡ 1) για τα οχήματα  άνω των 3,5 τόνων (φορτηγά και

λεωφορεία) στην  συμβολή  της  1ης με  την  4η Ε.Ο και  την  Δημοτική  οδό  με  μέγιστο

πλάτος περίπου 11μ στην περιοχή εκτέλεσης εργασιών. Το όρυγμα για την τοποθέτηση

του αγωγού ακαθάρτων θα καταλαμβάνει το πλάτος όλης της δεξιάς λωρίδας και τμήμα

της  αριστερής  με  κατεύθυνση προς Σκύδρα Ν.  Πέλλας  αφήνοντας πάντα  ελεύθερο

πλάτος οδού μεγαλύτερο ή ίσο με  4,0μ για την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων  άνω

των 3,5 τόνων.

Η  σήμανση  που  θα  εφαρμοσθεί  είναι  βασισμένη  στα  πρότυπα  παραδείγματα  που

παρουσιάζονται στην υπ. Αριθμ.  ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ

905/Β’/20-5-2011)  απόφαση  «Έγκριση  Τεχνικής  Προδιαγραφής  Σήμανσης  Εκτελούμενων

Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» και συγκεκριμένα

στο τυπικό σχέδιο 2.1.  2   «  Παράκαμψη  »    και στο τυπικό σχέδιο 2.1.3 «Εναλλάξ κυκλοφορία των

δύο  κατευθύνσεων» σε υπεραστικές οδούς και εργοτάξια  μακράς διάρκειας και λόγω της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319739 – E-mail : persymb@pkm.gov.gr

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΒΔΦ7ΛΛ-Ξ1Κ



απόστασης  άνω  των  50  m   η  ρύθμιση  της  κυκλοφορίας  θα  γίνεται  με  φωτεινούς  

σηματοδότες   (Κ-21) στις θέσεις της εκτροπής και προς τις δύο κατευθύνσεις επί της 1  ης  

Ε.Ο. και επιπλέον θα τοποθετηθούν:

 ένας  (1)  σηματωρός στην  θέση  εκτροπής των  οχημάτων  κάτω  των  3,5  τόνων  στην

Δημοτική οδό,  με κατεύθυνση από Νάουσα προς Σκύδρα και  ένας (1) σηματωρός στην

θέση εκτροπής των οχημάτων κάτω των 3,5 τόνων στην Δημοτική οδό με κατεύθυνση από

Σκύδρα προς Νάουσα, οι οποίοι θα βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος της παράκαμψης

λειτουργώντας βοηθητικά  με τους  φωτεινούς σηματοδότες στην ρύθμιση της κυκλοφορίας

επί της 1ης Ε.Ο. προς αποφυγή απρόβλεπτων καταστάσεων .

 ένας  (1)  σηματωρός στην  εντός της παρακαμπτήριας δημοτικής οδού  για τα οχήματα

κάτω των 3,5 τόνων. 

 ένας (1) σηματωρός στην 1ης Ε.Ο.  εντός της εργοταξιακής ζώνης για την διευθέτηση της

κυκλοφορίας των οχημάτων  άνω των 3,5 τόνων (φορτηγά και λεωφορεία).

 ένας  (1) σηματωρός στην 4η Ε.Ο Κοπανός – Χαρίεσσα για την διευθέτηση της κίνησης

προς Βέροια και Σκύδρα αντίστοιχα.

     Η εργοταξιακή σήμανση που θα τοποθετηθεί επί των 1ης Ε.Ο. & 4ης Ε.Ο. αρμοδιότητας Π.Ε.

Ημαθίας θα είναι σύμφωνα με την προτεινόμενη παρούσα μελέτη  και θα παρέχει την έγκαιρη

και σταδιακή ενημέρωση των κινούμενων στην 1η Ε.Ο., και προς τις δυο κατευθύνσεις του

Επαρχιακού δικτύου,  για την μορφή και το είδος των εμποδίων και τέλος την ρύθμιση της

κίνησης τους ώστε η διέλευσή τους από την περιοχή εκτέλεσης του έργου να πραγματοποιείται

με ασφάλεια. 

Οι τύποι πινακίδων που θα χρησιμοποιηθούν είναι: οι πινακίδες επισήμανσης εργοταξιακού

κινδύνου επί της οδού  (Κ-20), πινακίδες μείωσης ταχύτητας (Ρ-32 / 30km/h εντός οικισμού),

απαγόρευση προσπέρασης (  Ρ-30),   και  πληροφοριακές  όπως πινακίδα  παράκαμψης  και

πινακίδα  ενημερωτική  για  διέλευση  οχημάτων   άνω  των  3,5  τόνων  προς  Σκύδρα  και

Χαρίεσσα.  Εφόσον απαιτείται  θα γίνεται  κατά περίπτωση απαγόρευση της στάσης και  της

στάθμευσης  (Ρ-40)  προκειμένου  να  εξασφαλιστούν  τα  ελάχιστα  πλάτη  κυκλοφορίας  των

οχημάτων. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η εργοταξιακή ζώνη  θα προστατεύεται

με  πλαστικά  κιγκλιδώματα  και  ανακλαστικό  πλέγμα  και  τις  προβλεπόμενες  εργοταξιακές

πινακίδες, εξασφαλίζοντας ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου τουλάχιστον 1,20m για την ασφαλή

διέλευση των πεζών.

    Όπου κρίνεται απαραίτητο θα καλυφθούν τυχόν υφιστάμενες πινακίδες.

    Για  την  ασφαλέστερη  μετακίνηση  των  διερχομένων  με  τη  λήξη  των  εργασιών  θα

απομακρυνθεί η εργοταξιακή σήμανση από το κυκλοφορούμενο τμήμα της εκάστοτε οδού και

ο δρόμος θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία. 
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   Κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  επί  της  1ης Επαρχιακής  οδού,  δεν  θα  επηρεαστεί  η

διαδρομή του ΚΤΕΛ Νάουσας και των ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Νάουσας, δεν θα αλλάξουν οι

στάσεις τους και δεν θα σημειωθούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων.

Επίσης η δαπάνη της εργοταξιακής  σήμανσης (τοποθέτηση και απομάκρυνση) που απαιτείται

για την εκτέλεση εργασιών του  έργου του θέματος θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου

υπό την επίβλεψη των οργάνων του φορέα του έργου.

    Για  την    εργοταξιακή  σήμανση  που  θα  τοποθετηθεί  επί  των  Δημοτικών  οδών για  την  

υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης «  E  κτροπή της κυκλοφορίας σε παρακαμπτήριες  

Δημοτικές οδούς για τα οχήματα κάτω των 3,5 τόνων  » αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο και  

την εφαρμογή της μελέτης είναι ο   Δήμος Νάουσας  .      

Η εκτέλεση  των  προγραμματισμένων  εργασιών  στα  πλαίσια  του  έργου:  «Κεντρικοί

εξωτερικοί  αποχετευτικοί  αγωγοί  πεδινών  οικισμών  διευρυμένου  Δήμου  Νάουσας»,  της

Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας, σύμφωνα με την Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης θα  πραγματοποιηθούν

σε διάστημα 8 έως 10 ώρες  διάρκειας 1 ημέρας.  

Η  διάρκεια  ισχύος  των  παραπάνω  μέτρων  ρύθμισης  οδικής  κυκλοφορίας,

προσωρινού χαρακτήρα,  θα ισχύει για τον συνολικό συμβατικό χρόνο περαίωσης του έργου

(28/02/2023) και των ενδεχόμενων παρατάσεων αυτού.

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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