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ΕΙΣΑΓΩΓΗ   - ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Στις αρχές Απριλίου 2020, ύστερα από πολύ έντονες βροχοπτώσεις, τμήμα της δημοτικής
οδού  Αρδαμερίου  –  Διασταύρωσης  Εθνικής  Οδού  Θεσσαλονίκης  –  Καβάλας  Ε.Ο.  2
κατέρρευσε (στην λωρίδα με κατεύθυνση από Αρδαμέρι προς Εθνική Οδό). Η θέση ορίζεται
με αρχή 400 m πριν την δυτική είσοδο του οικισμού και κατεύθυνση προς την Εθνική Οδό
Θεσσαλονίκης – Καβάλας Ε.Ο. 2 σε μήκος περίπου 35 m και μέσο πλάτος 4 m.
Η  οδός  αυτή  είναι  η  μοναδική  που  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  συγκοινωνίας  του  οικισμού
Αρδαμερίου με τον υπόλοιπο κόσμο (οι άλλες διαδρομές είναι χωματόδρομοι, που συνήθως
δεν ικανοποιούν συνθήκες ασφαλούς χρήσης τους).
Η ανάγκη για την αποκατάσταση των συνθηκών συγκοινωνίας του οικισμού στο δυνατότερο
σύντομο χρονικό διάστημα, είχε αποτέλεσμα την εκτέλεση έργου ανάκτησης της οδού.
Ύστερα από το έγγραφο οικ 267590 (363) / 29 – 5 – 2020 / Δ.Τ.Ε. / Π.Ε. / Π.Κ.Μ. ζητήθηκε
διενέργεια αυτοψίας προς διαπίστωση εκπλήρωσης ασφαλών συνθηκών χρήσης της οδού.
Η Υπηρεσία  διενήργησε αυτοψίες  στην  περιοχή ενδιαφέροντος  και  συνέταξε  τις  σχετικές
Τεχνικές Εκθέσεις τον Ιούνιο 2020, τον Αύγουστο 2020 και τον Ιανουάριο 2021.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΨΙΩΝ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Μετά  την  κατάρρευση  του  τμήματος  της  οδού,  τεχνικό  συνεργείο  με  μηχανήματα  που
μισθώθηκαν από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.Μ. εκτέλεσε – σε βάθος χρόνου μέχρι
το τέλος του έτους 2020 – χωματουργικές κυρίως εργασίες, έτσι ώστε να αποκατασταθεί ένα
πλάτος οδού ασφαλές για τους οδηγούς – χρήστες. Οι εργασίες αυτές, αφορούσαν κυρίως
την  διαμόρφωση  πρανούς  με  ιδιαίτερα  μεγάλη  κλίση  (μεγαλύτερη  από  οριζόντιο  1  :
κατακόρυφο  3  δηλ.  περίπου  700)  και  μια  μικρή  χωμάτινη  τάφρο  για  την  απορροή  των
ομβρίων της οδού. Επίσης, εκτελέσθηκαν εργασίες διάστρωσης της οδού με υλικό υπόβασης
(οδός χαλικοστρωμένη). 

Στις 11 Ιανουαρίου 2021, ημερομηνία όπου διενεργήσαμε την τελευταία αυτοψία σε όλο το
μήκος της οδού, από την Διασταύρωση της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας Ε.Ο. 2
έως την είσοδο του οικισμού Αρδαμερίου, διαπιστώσαμε τα εξής :

 Στην περιοχή που εκδηλώθηκε η αστοχία του πρανούς και εκτελέσθηκαν εργασίες
αποκατάστασης : α)διαπιστώθηκε καθίζηση του πρόσθετου εδαφικού υλικού που το-
ποθετήθηκε με επείγουσες εργασίες της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ως επέκταση
των υπολοίπων του ασφαλτικού τάπητα της οδού. Παρατηρούνται ρηγματώσεις καθ’
όλο το μήκος των πρόσθετων εδαφικών όγκων με άνοιγμα που φτάνει ακόμη και το 1



cm β)σε  σημαντικό  μήκος  της  αποχετευτικής  τάφρου  που  κατασκευάσθηκε  στην
πλευρά του ορεινού όγκου, από καταπτώσεις εδαφικών υλικών από τα πρανή, παρε-
μποδίζεται η ομαλή παροχέτευση των υδάτων της οδού, τα οποία εκτρέπονται ανε-
ξέλεγκτα προς το οδόστρωμα

 Στην θέση του δίδυμου σωληνωτού οχετού – που επισημαίνεται από το σημείο με συ-
ντεταγμένες ΕΓΣΑ Χ = 430.352   Υ = 4.494.400 – που βρίσκεται σε απόσταση (σε
ανάπτυγμα επί της οδού) 200 m περίπου βόρεια της θέσης αστοχίας της δημοτικής
οδού,  όπου εκτελέσθηκαν οι  επείγουσες εργασίες :  διαπιστώθηκε ρηγμάτωση του
ασφαλτικού οδοστρώματος σε αληγατορική μορφή

 Σε διάφορες θέσεις της οδού, διαπιστώθηκε περαιτέρω ανάπτυξη των ρηγματώσεων
αληγατορικής μορφής στις θέσεις που περιγράφονται – ενδεικτικά – στις προηγούμε-
νες δύο Εκθέσεις μας. Το πρόβλημα καθίσταται περισσότερο έντονο στην περιοχή
της οδού που ορίζεται από τα σημεία με συντεταγμένες ΕΓΣΑ : Αρχή Χ = 431.651   Υ
= 4.497.206  Τέλος Χ = 431.799  Υ = 4.497.521. Οι περιγραφόμενες αστοχίες οφείλο-
νται στις διαφορικές καθιζήσεις της οδοστρωσίας (υπόβαση και βάση) λόγω της ει-
σόδου υγρασίας μέσα από τις ρηγματώσεις. 

Από  πληροφορίες  που  μας  παρείχαν  κάτοικοι  της  περιοχής,  εκδηλώθηκαν  σημαντικές
βροχοπτώσεις τόσο κατά τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου 2020 όσο και κατά τις πρώτες
ημέρες του Ιανουαρίου 2021. 
  
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ

Αρχικά,  θα πρέπει  να γίνει  αναφορά στους γεωλογικούς σχηματισμούς που εμφανίζονται
στην περιοχή : ευρύτατες επιφάνειες φλύσχη με επιφανειακό κάλυμα μεγάλου πάχους από
μαρμαρυγιακούς  σχιστόλιθους  με  πολλές  διαστρωματώσεις  (φυλλοειδής  υφή)
χρώματος γκρι σκούρου.
Τα αίτια της αστοχίας της οδού θα πρέπει να αποδοθούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά σε
κάποιον από τους εξής παράγοντες :
Α)Κατά το αρχικό στάδιο της κατασκευής της οδού : την δημιουργία διεπιφάνειας μεταξύ του
κατάντι  πρανούς  της  τότε  υπάρχουσας  οδού  και  του  πρόσθετου  επιχώματος  (για  την
διαπλάτυνση  της  οδού).  Η  δημιουργία  της  διεπιφάνειας  θα  πρέπει  να  αποδοθεί  σε
ενδεχόμενο μη καθαρισμό της επιφανείας του πρανούς από την υπάρχουσα βλάστηση ή /
και στην έλλειψη διατάξεων αγκύρωσης όπως βαθμίδες αντίθετης κλίσης
Β)Η μεγάλη κλίση του πρανούς κατάντι της οδού.
Γ)Η διάστρωση και συμπύκνωση του υλικού επιχώματος που δεν εκτελέσθηκαν σύμφωνα με
τις σήμερα ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές
Δ)Η έλλειψη διατάξεων απαγωγής και  αποχέτευσης των επιφανειακών υδάτων της οδού
(αποχετευτικές τάφροι, φρεάτια, στραγγιστήρια κλπ).
Για  όλους  αυτούς  τους  παράγοντες,  θα  πρέπει  να  συνεκτιμήσουμε  και  την  επιβαρυντική
συμμετοχή  της  γεωλογικής  σύστασης  της  περιοχής  (ευρύτατες  επιφάνειες  φλύσχη με
επιφανειακό  κάλυμα  μεγάλου  πάχους  από  μαρμαρυγιακούς  σχιστόλιθους  με  πολλές
διαστρωματώσεις (φυλλοειδής υφή).
Ένα σενάριο αστοχίας που θα μπορούσε να αποδοθεί  στην  ανεπάρκεια  ή στην έλλειψη
κατασκευαστικών  διατάξεων  απαγωγής  και  αποχέτευσης  των  επιφανειακών  υδάτων  της
οδού  είναι  :  Η  έλλειψη  των  προαναφερόμενων  κατασκευαστικών  διατάξεων,  οδηγεί  τα
επιφανειακά νερά χωρίς  έλεγχο  προς το  κατάντι  πρανές  της  οδού  και  το  εμποτίζει  -  το
πρανές, καθώς δεν έχει συμπυκνωθεί είναι ήδη χαλαρό, οπότε υπάρχουν σημαντικά κενά
μεταξύ των συνιστώντων εδαφικών υλικών -  τα μόρια του νερού γεμίζουν τα παραπάνω
κενά, συμβάλλοντας στην περαιτέρω χαλάρωση των εδαφικών υλικών – καθώς η κλίση του
πρανούς είναι μεγάλη, πλέον το χαλαρό έδαφος του πρανούς εύκολα οδηγείται στην αστοχία
και την κατάρρευση.

Η  αστοχία  του  ασφαλτικού  οδοστρώματος  στην  θέση  του  δίδυμου  σωληνωτού  οχετού
(σημείο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ Χ = 430.352   Υ = 4.494.400)  είναι δηλωτική της αστάθειας
της υποδομής του, δηλ. της κατασκευαστικής διάταξης του δίδυμου σωληνωτού οχετού. Αυτό
το καθεστώς πιθανώς να αναπτύχθηκε κατά την εξέλιξη διαβρώσεων από υπόγειες ροές της



υπερκείμενης λεκάνης απορροής,  η οποία πάντως έχει  μικρή επιφάνεια.  Πιθανώς οι  δύο
τσιμεντοσωλήνες δεν επαρκούν για την απαγωγή των υδάτων της λεκάνης απορροής, οπότε
η  περισσευούμενη  παροχή  διοχετεύεται  –  κατά  ένα  μέρος  –  κάτω  από  τον  δίδυμο
πλακοσκεπή  οχετό,  τον  οποίο  και  υποσκάπτει.  Καθώς  εξελίσσεται  η  κατά  τα  ανωτέρω
υδραυλική  υποσκαφή,  το  έδαφος  θεμελίωσης  του  έργου  χαλαρώνει  και  αρχίζει  να
αναπτύσσεται ένα υπόγειο κανάλι ακριβώς κάτω από τον δίδυμο σωληνωτό οχετό. Στην με
την πάροδο του χρόνου εξέλιξη του φαινομένου, θα ανατραπούν οι συνθήκες ισορροπίας
στην θεμελίωση του έργου, θα εκδηλωθούν καθιζήσεις και – τελικώς – η καταστροφή του
έργου.

Στις διάφορες θέσεις που καταγράφονται οι αληγατορικές παραμορφώσεις του ασφαλτικού
οδοστρώματος, προφανώς έχουν διασαλευθεί οι συνθήκες ευστάθειας της υποδομής. Αυτό
το φαινόμενο θα πρέπει να αποδοθεί στην έλλειψη της μακροχρόνιας συντήρησης της οδού
(με την διάστρωση νέων ταπήτων ανά διαστήματα π.χ. δέκα ετών), κάτι που επέτρεψε την
κατείσδυση επιφανειακών υδάτων μέσα από τις υπάρχουσες ρηγματώσεις, χαλάρωση των
στρώσεων των υποδομών (βάση και υπόβαση) και – τελικώς – τις τοπικές παραμορφώσεις –
καθιζήσεις του οδοστρώματος.

ΣΚΟΠΟΣ 

Με την εκτέλεση των εργασιών του έργου στην κάθε θέση, επιτυγχάνονται :

Η ασφαλής χρήση του οδικού δικτύου στην κάθε αναφερόμενη περιοχή, καθώς η συνολική
υποδομή των οδοστρωμάτων αποκαθίσταται  σταθερή και  ασφαλής,  ενώ διασφαλίζεται  η
ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων. 

Επίσης,  στην  περιοχή  που  διαμορφώνεται  πρανές  με  ηπιότερες  κλίσεις  και  παγγίνα,
απομακρύνεται οριστικά το ενδεχόμενο πτώσης εδαφικών όγκων που πιθανώς θα θέσουν σε
κίνδυνο την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων και των επιβατών τους.

ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Όπως έχει εκτεθεί στα παραπάνω, η οδός Βασιλουδίου – Αρδαμερίου έχει υποστεί μεγάλες
καταπονήσεις από τις κατεισδύσεις των επιφανειακών ομβρίων υδάτων, που έχουν οδηγήσει
στην  υπονόμευση της  υποδομής  της  (επιχώματα,  υπόβαση και  βάση οδοστρωσίας).  Με
άλλα  λόγια,  έχουν  αναπτυχθεί  συνθήκες  για  την  εκδήλωση  φαινομένων  αστοχίας  όπως
αυτών  του  Απριλίου  2020.  Επομένως,  η  χρονική  καθυστέρηση  στην  υλοποίηση
παρεμβάσεων με την εκτέλεση εργασιών βελτίωσης κι  αποκατάστασης,  συνεισφέρει στην
τοπική αστοχία της οδού σε διάφορες θέσεις και – τελικώς – στην καταστροφή της.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ,

Στην περιοχή της αστοχίας και κατάρρευσης της οδού τον Απρίλιο 2020 :

Προβλέπονται εκσκαφές για την μετατόπιση του πρανούς κατά 2,00 m προς τον ορεινό όγκο
(δυτικά) και την διαμόρφωση ηπιότερης κλίσης (οριζόντιο 1 : κατακόρυφο 1,50 δηλ. γωνία
560) και δαπέδου – παγγίνας στο ύψος των 5,00m, με πλάτος 3,00 m.

Στο πόδι του πρανούς διαμορφώνεται ορθογωνική τάφρος με καθαρές διαστάσεις πλάτους
0,70  m και  βάθους  0,35  m για  την  ασφαλή  απορροή  των  ομβρίων  υδάτων.  Η  τάφρος
κατασκευάζεται με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 οπλισμένου με πλέγμα Τ131.

Προβλέπεται  διάστρωση  με  βάση  μεταβλητού  πάχους,  ασφαλτική  ισοπεδωτική  στρώση
μέσου πάχους 5 cm και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 cm. Εκτελούνται εργασίες
διαγράμμισης, τοποθετούνται πινακίδες και στηθαία ασφαλείας. 

Οι επεμβάσεις θα εκτελεσθούν σε μήκος 140 m.

Στην περιοχή του δίδυμου σωληνωτού οχετού :

Εκτελούνται εργασίες καθαίρεσης του τεχνικού. Κατασκευή νέου πλακοσκεπούς οχετού με
καθαρές διαστάσεις πλάτους  x ύψους 2,00  x 2,00  m και  πάχος τοιχωμάτων 0,30  m. Το



μήκος του τεχνικού είναι 10,00  m. Λόγω της γεωλογικής σύστασης και σχηματισμών των
εδαφών  στην  περιοχής  (ευρύτατες  επιφάνειες  φλύσχη με  επιφανειακό  κάλυμα  μεγάλου
πάχους από μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους με πολλές διαστρωματώσεις (φυλλοειδής
υφή) επιλέγεται η κατασκευή διάταξης βαθειάς θεμελίωσης στην περιοχή του φρυδιού του
πρανούς της οδού. Η διάταξη είναι ένα μέτωπο πασσάλων διαμέτρου 600mm στο φρύδι του
πρανούς (αξονική απόσταση 2,25  m) σε δύο σειρές ( σε αξονική απόσταση 3,00  m).  Οι
φρεατοπάσσαλοι έχουν καθαρό βάθος 8,00 m πλέον του κεφαλοδέσμου 1,00 x 1,00 m. Για
όλες τις παραπάνω εργασίες σκυροδέματος προβλέπεται κατηγορία σκυροδέματος C20/25.

Επίσης, προς την πλευρά του ορεινού όγκου, προβλέπεται 70,00 m πριν και 70,00 m μετά
τον οχετό η κατασκευή ορθογωνικής τάφρου με καθαρές διαστάσεις πλάτους 0,70  m και
βάθους 0,35 m για την ασφαλή απορροή των ομβρίων υδάτων. Η τάφρος κατασκευάζεται με
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 οπλισμένου με πλέγμα Τ131.

Προβλέπεται  διάστρωση συγκολλητικής επάλειψης και  ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας
πάχους  5  cm.  Εκτελούνται  εργασίες  διαγράμμισης,  τοποθετούνται  πινακίδες  και  στηθαία
ασφαλείας. 

Οι επεμβάσεις θα εκτελεσθούν σε μήκος 140 m.

Τοπικές παρεμβάσεις στο οδόστρωμα

Σε επιλεγμένες θέσεις – που θα ορισθούν κατά την περίοδο υλοποίησης των έργων – θα
εκτελούνται εργασίες απόξεσης του υπάρχοντος οδοστρώματος και διάστρωση ασφαλτικής
στρώσης κυκλοφορίας. 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Πέρα από τα οριζόμενα στα εγκεκριμένα Τιμολόγια των Εργασιών Έργων του Δημοσίου,
ειδικά για την παρούσα μελέτη, επισημαίνουμε και τα εξής :

1- Οι εκσκαφές τόσο για την διαμόρφωση των διατομών βελτίωσης της οδοποιΐας, όσο
και για την κατασκευή του νέου πλακοσκεπούς οχετού αποπληρώνονται με το Άρθρο
Α1.  

2- Στα τμήματα που γίνεται βελτίωση των διατομών της οδοποιΐας, εκτελούνται εργασίες
αποξήλωσης των υπολοίπων του ασφαλτικού οδοστρώματος. Η αποπληρωμή γίνεται
με το Άρθρο Α2.

3- Οι εκσκαφές για την κατασκευή των τάφρων αποχέτευσης των ομβρίων της οδού
αποπληρώνονται με το Άρθρο Α3.

4- Τα  προϊόντα  από  τις  καθαιρέσεις  σκυροδεμάτων  παραδίδονται  σε  εταιρεία
ανακύκλωσης και η αποπληρωμή γίνεται με το Άρθρο Α4.

5- Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου τοποθετούνται στην περιοχή που
κατασκευάζεται ο νέος πλακοσκεπής οχετός. Η αποπληρωμή γίνεται με το Άρθρο Α5.

6- Γενικά, τα προϊόντα που προκύπτουν από την απόξεση των ασφαλτικών στρώσεων,
θα  μεταφερθούν  και  θα  παραδοθούν   σε  επιχειρήσεις  που  έχουν  αντικείμενο
εργασιών  ανακύκλωση  προϊόντων  από  εκσκαφές,  καθαιρέσεις,  απομακρύνσεις
σκουπιδιών κλπ που προκύπτουν κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων (δημοσίων και
ιδιωτικών). 

7- ΟΛΕΣ  οι  εργασίες  για  την  κατασκευή  των  έργων  από  σκυρόδεμα  δηλ.
φρεατοπάσσαλοι,  κεφαλόδεσμοι  φρεατοπασσάλων,  πλακοσκεπής  οχετός,  τοίχοι
αντιστήριξης  στην  περιοχή  του  πλακοσκεπούς  οχετού,  φρεάτια  και  ρείθρα
αποχέτευσης  ομβρίων  οδού,  αποπληρώνονται  με  κοινή  τιμολόγηση,  δηλ.
χρησιμοποιείται  ΕΝΑ άρθρο για  τους  ξυλοτύπους,  ΕΝΑ άρθρο για  το  σκυρόδεμα
C20/25, ΕΝΑ άρθρο για τους οπλισμούς. 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για τις θέσεις όπου θα υλοποιηθούν οι εργασίες της εργολαβίας, οι περιβαλλοντικοί όροι κα-
λύπτονται από τα έγγραφα :

 140335 / 13-07-2021 / ΔΙΠΕΧΩΣ / ΚΜ / ΑΔΜΘ (έγγραφο Απαλλαγής Υποχρέωσης
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης)

 37724 / 2582 / 04-06-2021 / ΥΠΕΝ / ΔΙΠΑ (έγγραφο Απαλλαγής Υποχρέωσης Περι-
βαλλοντικής Αδειοδότησης)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Η προβλεπόμενη δαπάνη για  την εκτέλεση αυτών των εργασιών είναι  €  575.360 και  θα
καταβληθεί ολοκληρωτικά από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
έτους 2021, σύμφωνα με την 51073 / 05-05-2021 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων με την οποία εντάσσεται το έργο με τίτλο ΄΄Αποκαταστάσεις καταστροφών από
την θεομηνία της 1ης έως και την 6η Απριλίου 2020 στην Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Ε. Ημαθίας,
Κιλκίς,  Χαλκιδικής  και  στην  Χερσόνησο  του  Άθω  και  της  21ης Μαΐου  2020  στην  Μ.Ε.
Θεσσαλονίκης ΄΄ / ΣΑΕΠ 808 του ΠΔΕ 2021 με Κωδικό 2020ΕΠ80800001

Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων
της  Π.Κ.Μ.,  Υποδιεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  της  Μ.Ε.  Θεσσαλονίκης  και  η  κατασκευή
σύμφωνα  με  τις  εγκεκριμένες  μελέτες,  τις  οδηγίες  της  επίβλεψης,  τις  ισχύουσες
προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης.

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε σε οκτώ (8) αντίτυπα, υπογράφηκε και θεωρήθηκε ως ακολούθως

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη, 14  - 07 - 2021 Θεσσαλονίκη,   14 -  07  - 2021

Ο Συντάκτης Η Αν. Προϊσταμένη 
Τ.Ε.Δ.Π./Υ/Δ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ.

Στυλιανός Ελπέκος Ελένη Διαμαντή
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός με Α’ β.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Σύμφωνα με την  οικ. 471362 (7884)  Απόφασή μας

Θεσσαλονίκη,    27   -     07    - 2021
Ο Αν. Προϊστάμενος ΥΔ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ.

Α.Α.

Ελένη Διαμαντή
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός με Α’ β.
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