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ΘΕΜΑ: «Ενηµέρωση περί της «Τροποποίησης και ανανέωσης της απόφασης 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης 6ου 
προβλήτα λιµένα Θεσσαλονίκης µε τον Αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ και την Εγνατία 
οδό.» 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22η του µήνα Οκτωβρίου 
έτους 2018, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 20407/18-10-2018 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 
τριάντα τριών(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις(24) και απόντες εννιά (09) οι οποίοι 
δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 
3 Καρράς Ευστράτιος 3 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
4 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 4 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5 Μαυρίδου Αναστασία 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Αβραµίδης Μωυσής 
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος 8 Λαδάς Παράσχος 
9 Γυµνόπουλος Κοσµάς 9 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 10  
11 Εµεινίδης Αναστάσιος 11  
12 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 12  
13 Σιδηρόπουλος Σάββας 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Μανωλόπουλος Βασίλης 16  
17 Σουσλόγλου Νικόλαος 17  
18 Κατζικάς Γεώργιος 18  
19 Κυριλλίδης Γεώργιος 19  
20 Αθανασιάδης Ιωάννης 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος 21  
22 Γκαλέτσης Αθανάσιος 22  
23 Νοτάκης Ιωάννης 23  
24 Σµήλιος Ηλίας 24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  

 
 



29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
    

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
Αµπελοκήπων και  Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία 
αντίστοιχα σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου 
Κλεαρέττη. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην 
οποία κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το 
άρθρο 95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του 
Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης». . 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. 
Μανωλόπουλος Βασίλης έθεσε υπόψη των µελών ότι:  
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ 
 

• Α.1.  Με το  µε αρ 488684(403) /04-10-2018έγγραφο του Τµήµατος Συλλογικών 
Οργάνων  

της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ( δικό µας 
αρ.πρωτ. 19847/4473/10-10-2018)µας διαβιβάστηκε η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Μητροπολιτικής 
Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας (Μ.Ε.) της Θεσσαλονίκης,  που αφορά στη 
δηµοσιοποίηση του φακέλου της τροποποίησης και ανανέωσης της απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων του έργου «ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης 6ου προβλήτα λιµένα 
Θεσσαλονίκης µε τον Αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ και  την Εγνατία οδό.» 
 

• Α.2.  Η ανακοίνωση δηµοσιεύτηκε  στις 05-10-2018. 
 
 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Β.1. Αναθέτουσα αρχή της µελέτης είναι η ΕΓΝΑΤΙΑΟ∆ΟΣΑ.Ε.. 
 
Β.2. Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1, οµάδα 1η µε α/α 01, βάσει των κριτηρίων της 
Υ.Α.  
37674/2016 (Β΄2471),δηλαδή: 
 «Οµάδα 1η: Έργα Χερσαίων και Εναέριων Μεταφορών – Έργα οδοποιίας  - Υποκατηγορία 
Α1,  
α.α. 1 – Αυτοκινητόδροµος». 
 

Β.3.  Σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση  

«Η παρούσα Μελέτη αφορά στην Τροποποίηση και Ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου «Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης του 6ου Προβλήτα 
Λιµένα Θεσσαλονίκης µε τον Αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό». 

 



Το έργο αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά µε την µε Α.Π. 120094/6.11.1997 Απόφαση του 
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε “Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου «Κυκλοφοριακή σύνδεση αυτοκινητοδρόµου Θεσσαλονίκης - Κατερίνης µε τον 6ο 
προβλήτα Λιµένα Θεσσαλονίκης»”. Εν συνεχεία, η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε µε 
την µε Α.Π. 107021/16.11.1999 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε, Ανάπτυξης και 
∆ηµόσιας Τάξης και µε την µε Α.Π. οικ.130150/9.1.2003 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
ΠΕΧΩ∆Ε, Ανάπτυξης και ∆ηµόσιας Τάξης. Τέλος, µε την Α.Π. 100203/15.12.2008 Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε, Ανάπτυξης και Εσωτερικών δόθηκε παράταση της 
ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ως τις 31.12.2017. 
 
Το έργο «Κάθετος άξονας 56 Εγνατίας Οδού: "Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης 6ου 
Προβλήτα Λιµένα Θεσσαλονίκης µε τον Αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό» 
εντάσσεται στα έργα αρµοδιότητας της Εγνατία Οδός ΑΕ για την Ευρύτερη Περιοχή 
Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ), 
 Η  αρχικώς µελετηθείσα λύση για το έργο της σύνδεσης του 6ου Προβλήτα µε τον ΠΑΘΕ 
περιελάµβανε 
 
• τεχνικό έργο οδογέφυρας (µέσω της οποίας εξασφαλίζονταν απευθείας οι συνδέσεις 
Λιµάνι Θεσσαλονίκης - Αθήνα και Αθήνα - Λιµάνι Θεσσαλονίκης) - συνολικού µήκους 
περίπου 3,5 χλµ µαζί µε τους κλάδους συναρµογής του τεχνικού 
• καθώς και τροποποιήσεις -διαρρυθµίσεις του τοπικού οδικού δικτύου (για τη 
σύνδεση 
αυτού µε την οδογέφυρα µε σκοπό την εξυπηρέτηση των κινήσεων Καλοχώρι - Αθήνα και 
Αθήνα - Καλοχώρι). 
 
Στη λύση αυτή οι κινήσεις µεταξύ Καλοχωρίου και Λιµανιού Θεσσαλονίκης δεν είχαν 
συµπεριληφθεί. Μέχρι σήµερα στα πλαίσια δύο (2) εργολαβιών κατασκευής µε τίτλο 
«Κάθετος Άξονας 56 Εγνατίας Οδού: "Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης 6ου 
Προβλήτα Λιµένα Θεσσαλονίκης µε τον Αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ και την Εγνατία 
Οδό"» έχει εκτελεστεί σηµαντικό τµήµα του έργου πλην όµως αποµένουν περαιτέρω 
εργασίες για την ολοκλήρωση του. 
 
Λόγω προβληµάτων στην απόκτηση της απαιτούµενης γης προς απαλλοτρίωση, δεν 
κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί ο προβλεπόµενος σχεδιασµός για τη δηµιουργία 
Ηµικόµβου και την αµφίδροµη εξυπηρέτηση της κίνησης ΠΑΘΕ - Καλοχώρι. Οι 
κινήσεις αυτές εξυπηρετούνταν µέχρι πρόσφατα από τον Ισόπεδο Κόµβο στη θέση 
διασταύρωσης της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης µε τον 
Αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ (Κ16). Όµως µε την ολοκλήρωση της κατασκευής του Α/Κ 
Κ16, και την µη ολοκλήρωση της Οδογέφυρας σύνδεσης του 6ου Προβλήτα µε τον 
ΠΑΘΕ, δηµιουργούνται µεγάλα προβλήµατα περιπορείας και κυκλοφοριακής 
συµφόρησης αφενός στην τοπική κυκλοφορία, και αφετέρου στα φορτηγά, τα οποία 
προέρχονται από τον Λιµένα Θεσσαλονίκης και προορίζονται για το υπερτοπικό 
δίκτυο. 
 
Για την υλοποίηση της αµφίδροµης σύνδεσης Καλοχώρι - Αθήνα καθώς και της αµφίδροµης 
σύνδεσης Καλοχωρίου - Λιµανιού Θεσσαλονίκης και εποµένως για την πλήρη και συνολική 
αντιµετώπιση της κυκλοφοριακής σύνδεσης της περιοχής µε βάση την σηµερινή 
διαµορφωµένη κατάσταση απαιτείται η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, 
οι οποίοι λήγουν στις 31.12.2017, και ταυτόχρονα η ανανέωση της ισχύος τους. 
 
Η παρούσα µελέτη τροποποίησης και ανανέωσης ΑΕΠΟ συντάσσεται κατ’ εφαρµογή 
των άρθρων 6 και 7 του Ν.4014/2011, ενώ έχει ληφθεί υπόψη όσον αφορά τα 
περιεχόµενά της η υπ’ αριθµ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β) ΥΑ. 

 



Γ.    ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΕΠΟ. 
Παρακάτω αναφέρονται σύµφωνα µε την µελέτη όλες οι τροποποίησης  που 
αφορούν στην ΑΕΠΟ. 
 
«Η παράγραφος “α) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας” της YA 120094/6-11-1997, 
όπως αυτή αντικαταστάθηκε από ΚYA 130150/9.1.2003, αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Το έργο της κυκλοφοριακής σύνδεσης του 6ου προβλήτα του λιµένα Θεσσαλονίκης 
µε τον αυτοκινητόδροµο του ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό, θα υλοποιηθεί έτσι όπως 
αυτό περιγράφεται στο τεύχος και τα σχέδια της ΜΠΕ - 2017 (σχετ. …… παρούσας 
Απόφασης), µε τους όρους και περιορισµούς που τίθενται µε την απόφαση αυτή» 

 

Η παράγραφος β επικαιροποιείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.3 
της παρούσας. 

 

Η παράγραφος γ επικαιροποιείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.3 
της παρούσας. 

 

Στην παράγραφο “δ) Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης 

 της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να 
ληφθούν” της YA 120094/6-11-1997, αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 107021/16-
11-1999 και την ΚYA 130150/9.1.2003, τροποποιούνται οι παρακάτω 
Περιβαλλοντικοί Όροι, ως ακολούθως: 

 

� δ.23: «Στην περιοχή του σωληνοδιαδρόµου των Ελληνικών Πετρελαίων ΑΕ  
και 

προκειµένου να εξασφαλίζεται η προστασία των αγωγών από πτώση οχήµατος 
να γίνει µελέτη και κατασκευή πρόσθετων µέτρων αποτροπής πτώσης οχηµάτων, 
µέσω κατάλληλου πετάσµατος στην περιοχή. Κατά τις κατασκευαστικές εργασίες 
θα λαµβάνονται µέτρα καθοδικής προστασίας των αγωγών και θα γίνει η 
αποκατάσταση της περίφραξης. Εφόσον στο µέλλον ληφθεί απόφαση για την 
κατασκευή του αριστερού κλάδου της γέφυρας, τότε να επιδιωχθεί η λήψη των 
ανάλογων µέτρων προστασίας σε συνεργασία µε την εταιρεία Ελληνικά 
Πετρέλαια ΑΕ» 
� δ.24:  «Στην περιοχή του σωληνοδιαδρόµου των Ελληνικών Πετρελαίων ΑΕ     
και προκειµένου να εξασφαλίζεται η προστασία των αγωγών από πτώση 
οχήµατος, να γίνει τοπική ενίσχυση του επιχώµατος προστασίας του 
σωληνοδιαδρόµου σε µήκος 30 µ. περίπου στη νότια πλευρά και µέχρι τον 
παράπλευρο δρόµο στη βόρεια, µε συµπυκνωµένο επίχωµα 3Α, ύψους 0,5 µ. 
Κατά τις κατασκευαστικές εργασίες θα λαµβάνονται µέτρα καθοδικής προστασίας 
των αγωγών και θα γίνει η αποκατάσταση της περίφραξης» 
� δ.26: «Να εκπονηθεί Μελέτης ανάλυσης επικινδυνότητας στην οποία θα 

λαµβάνονται  
υπόψη όλοι οι παράγοντες σχεδιασµού του έργου και οι συνθήκες κυκλοφορίας 
που επηρεάζουν την ασφάλεια, όπως ιδίως τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας, 
ο τύπος κυκλοφορίας και η γεωµετρία του έργου, ο προβλεπόµενος αριθµός 
διερχόµενων βαρέων φορτηγών οχηµάτων ανά ηµέρα καθώς και άλλων 
παραγόντων που επηρεάζουν τον κίνδυνο εµφάνισης συµβάντος πυρκαγιάς 



(παρακείµενες βιοµηχανίες και σχετικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, σύστηµα 
αποστράγγισης οδικού έργου, βοηθητική οδός προσπέλασης στο έργο).  
Με βάση τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες 
θέσεις οι κλίµακες για την άµεση και ασφαλή πρόσβαση των Πυροσβεστών σε 
περίπτωση επέµβασης, όπως και για την περίπτωση εκκένωσης της 
οδογέφυρας». 

 
� δ.29:«α. Για την προστασία από τη διαρροή επικίνδυνων ή τοξικών φορτίων θα 

συνταχθεί  
Έκθεσης Ανάλυσης Κινδύνου και Σχέδιο Αντιµετώπισης Ατυχηµατικής 
Ρύπανσης για το σύνολο του οδικού έργου. 

 

β. Εφόσον κριθεί απαραίτητο µε βάση τις ανωτέρω εκθέσεις το δίκτυο 
αποχέτευσης  

της οδού θα εφοδιαστεί µε σύστηµα στεγανοποίησης των φρεατίων συλλογής 
των υγρών του καταστρώµατος µε τηλεχειρισµό, ώστε τυχόν διαρροές σε 
περίπτωση ατυχήµατος να παγιδεύονται εντός τους αποχετευτικού 
συστήµατος. Τα υλικά αυτά θα αντλούνται από το σύστηµα και θα τυγχάνουν 
κατάλληλης επεξεργασίας και διάθεσης εκτός της περιοχής του έργου. Ο 
ανωτέρω σχεδιασµός πρέπει να µελετηθεί στο πλαίσιο υδραυλικής µελέτης και 
να διαστασιολογηθεί κατάλληλα (πιθανές δεξαµενές κλπ). 

 

γ. Για την προστασία από τις λοιπές όµβριες απορροές της οδού συνίσταται η  
ενσωµάτωση στο σχεδιασµό επιφανειακών τάφρων, επενδυµένων µε 
κατάλληλα υλικά τα οποία θα αντικαθίστανται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.» 

 

� δ.31: «Για την προστασία των χρηστών του έργου από ατύχηµα µεγάλης 
έκτασης  

στην περιοχή, να εφαρµόζονται τα διαλαµβανόµενα στο εκάστοτε ισχύον 
Γενικό ΣΑΤΑΜΕ. Ο φορέας λειτουργίας του έργου να λαµβάνει γνώση των 
Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ των πλησιέστερων σε αυτό εγκαταστάσεων και να παρέχει 
τις εκάστοτε αναγκαίες διευκολύνσεις σε περίπτωση τεχνολογικού 
ατυχήµατος µεγάλης έκτασης» 



 

1 
 

Λαµβάνοντας τα παραπάνω και στα πλαίσια της ενηµέρωσης 
 

ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ∆Σ 
• Να γνωµοδοτήσει  εµπρόθεσµα και θετικά για την «Τροποποίηση και ανανέωση της 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «ολοκλήρωση εργασιών 
σύνδεσης6ου προβλήτα λιµένα Θεσσαλονίκης µε τον Αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ και την 
Εγνατία οδό.» σύµφωνα µε τις  διατάξεις του άρθρου 84 (παρ.2ε)του Ν. 4555/18 και των 
άρθρων 73 και 65  του Ν.3852/2010, αντιστοίχως, καθώς και µε τις ειδικότερες διατάξεις του 
άρθρ.5 παρ.5 της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε συνδυασµό µε το άρθρο 19 του 
Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209/Α’. 
 
• Τη διαβίβαση των ως άνω γνωµοδοτήσεων στη Μητροπολιτική Επιτροπή και τη ∆/νση  
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου η δεύτερη να προβεί 
σε σχετική εισήγηση. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  από την παραπάνω  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν 
του και τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου,  
 
                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
Με ψήφους 22 Υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος 
Ηλίας, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Εµεινίδης Αναστάσιος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καρράς 
Ευστράτιος, Κατζικάς Γιώργος, Κεσόγλου Παύλος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Κωνσταντίνου 
Κυριάκος ,Μανωλόπουλος Βασίλης, Μεζίκης Βασίλης, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Σουσλόγλου Νικόλαος, Γκαλέτσης Αθανάσιος, 
Καζαντζίδης Γιώργος, Κυριλλίδης Γιώργος, Αθανασιάδης Ιωάννης) 1 Λευκό (Νοτάκης Ιωάννης) 
1 Κατά(Σµήλιος Ηλίας). 
 
Α) Γνωµοδοτεί  εµπρόθεσµα και θετικά για την «Τροποποίηση και ανανέωση της 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «ολοκλήρωση εργασιών 
σύνδεσης6ου προβλήτα λιµένα Θεσσαλονίκης µε τον Αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ και την 
Εγνατία οδό.» σύµφωνα µε τις  διατάξεις του άρθρου 84 (παρ.2ε)του Ν. 4555/18 και των 
άρθρων 73 και 65  του Ν.3852/2010, αντιστοίχως, καθώς και µε τις ειδικότερες διατάξεις του 
άρθρ.5 παρ.5 της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε συνδυασµό µε το άρθρο 19 του 
Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209/Α’. 

 
Β) ∆ιαβιβάζει τις ως άνω γνωµοδοτήσεις στη Μητροπολιτική Επιτροπή και τη ∆/νση  
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου η δεύτερη να προβεί 
σε σχετική εισήγηση. 
 

Γ)Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 271/ 2018 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
  Ο Πρόεδρος                                       Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  23 - 10 - 2018 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                                                             Ο Πρόεδρος 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                    Κουσενίδης Αλέξανδρος 
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