
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - 
Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το πε-
ριεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την 
Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρω-
μής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα 
ανωτέρω θέμα.

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους στην ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.

3 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων του Δήμου Τυρνάβου.

4 Κύρωση αναδασμού αγροκτήματος Ν. Σεβαστεί-
ας Ν. Δράμας έτους 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (1)
  Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - 

Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το πε-

ριεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με 

την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο 

πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συνα-

φές με τα ανωτέρω θέμα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-8-2016) «Δη-

μόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/
ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 188 παρ. 6 και 123 παρ. 
3 αυτού.

β) Των άρθρων 41 και 54 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ 
Α’/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιή-
θηκε με τον ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α’/19-3-2015) και ισχύει.

γ) Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο-
διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύ-
γεια“ και άλλες διατάξεις».

δ) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ...» και ειδικότερα 
του άρθρου 3 αυτού.

ε) Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α’/23-9-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’/208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ζ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’/210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

η) Του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α’/12-10-2017) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων».

2. Τη με αριθμ. Γ11/2018 γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 2 παρ. 2 περ. 
γ’(γγ) του ν. 4013/2011.

3. Την αριθμ. πράξη 5-συνεδρία 40 /28-11-2017 γνω-
μοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

τον καθορισμό καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
βασικών μελετητών ως τεχνικών συμβούλων -μελετη-
τών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της 
σύμβασης που υπογράφεται με την προϊσταμένη αρχή 
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του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε 
άλλο συναφές θέμα, ως κατωτέρω:

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

1. Αντικείμενο της παρούσας απόφασης είναι ο κα-
θορισμός των καθηκόντων των βασικών μελετητών, οι 
οποίοι μετέχουν υποχρεωτικά ως τεχνικοί σύμβουλοι 
-μελετητές κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων, όπως 
επίσης και των αρμοδιοτήτων τους, του περιεχομένου 
της σύμβασης τους, τον τρόπο πληρωμής τους και 
κάθε άλλο συναφές θέμα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
188 παρ. 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. 3 του 
ν. 4412/2016.

2. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή 
στις δημόσιες συμβάσεις έργων των αναθετουσών αρ-
χών του άρθρου 2 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 4412/2016, που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του βιβλίου Ι, Μέρους Β, 
κεφαλαίου II, τίτλου 1 του ν. 4412/2016 (άρθρα 134 έως 
181) και κατασκευάζονται κατά το άρθρο 134 περίπτωση 
ατού ν. 4412/2016.

3. Η παροχή υπηρεσιών του βασικού μελετητή συνιστά 
ειδική κατηγορία παροχής επιστημονικής υπηρεσίας του 
άρθρου 123 παρ. 3 του ν. 4412/2016, αφορά δε απο-
κλειστικά δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και 
ειδικότερα της περίπτωσης 9.α της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4412/2016, κάτω των ορίων των παρ. β και γ του 
άρθρου 5 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας εφαρμόζονται οι ορι-
σμοί του ν. 4412/2016 ως εξής:

1. Κύριος του έργου ή Εργοδότης του βασικού μελε-
τητή νοείται το Δημόσιο ή άλλος φορέας του δημοσίου 
τομέα, για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η δημό-
σια σύμβαση του έργου.

2. Φορέας κατασκευής του έργου του βασικού μελε-
τητή νοείται η αρμόδια αναθέτουσα αρχή ή υπηρεσία 
αυτής που έχει την ευθύνη κατασκευής του έργου.

3. Προϊσταμένη Αρχή της σύμβασης του βασικού με-
λετητή είναι η αρχή ή υπηρεσία ή το όργανο του φορέα 
κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή 
του εκτελούμενου έργου ασκώντας για λογαριασμό του 
αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα τροπο-
ποίησης των όρων της σύμβασης.

4. Διευθύνουσα υπηρεσία ή επιβλέπουσα υπηρεσία 
της σύμβασης του βασικού μελετητή είναι η τεχνική 
υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι 
αρμόδια για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη δι-
οίκηση της κατασκευής του έργου και αρμοδιότητα της 
είναι η διοίκηση και η παρακολούθηση της σύμβασης 
του βασικού μελετητή.

5. Κύρια μελέτη νοείται η μελέτη που έχει ως αντικεί-
μενο τον ίδιο τον σχεδιασμό του έργου ή την παροχή 
της υπηρεσίας αυτοτελώς ή συνδυασμένα με άλλη κύρια 
μελέτη.

6. Απλή μελέτη νοείται η μελέτη που περιλαμβάνει μία 
κύρια αυτοτελή μελέτη και ενδεχομένως τις απαιτούμε-
νες υποστηρικτικές μελέτες.

7. Υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες νοούνται οι επί 
μέρους μελέτες και έρευνες που είναι απαραίτητες για το 
σχεδιασμό έργου ή την παροχή υπηρεσίας, δεν έχουν, 
όμως, ως αντικείμενο τον ίδιο τον σχεδιασμό του έργου 
ή την παροχή της υπηρεσίας.

8. Σύνθετη Μελέτη νοείται η μελέτη που περιλαμβάνει, 
περισσότερες από μία, κύριες μελέτες και ενδεχομένως 
τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες.

9. Πολύπλοκο ή Σύνθετο έργο νοείται το έργο για την 
εκτέλεση του οποίου απαιτείται, πέραν των αναγκαί-
ων υποστηρικτικών μελετών, να έχουν εκπονηθεί και 
εγκριθεί τουλάχιστον δύο κύριες μελέτες που ανήκουν 
σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών της παρ. 3.(15) του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 3
Εξειδίκευση θεμάτων σύμβασης
βασικού μελετητή

Για τους σκοπούς της παρούσας εξειδικεύονται τα πιο 
κάτω θέματα της σύμβασης του βασικού μελετητή:

1. Βασικός μελετητής είναι ο ανάδοχος, ή σε περίπτω-
ση ένωσης το μέλος ή τα μέλη της αναδόχου ένωσης 
σύμβασης μελέτης, ο οποίος εκπόνησε την «κύρια» με-
λέτη. Σε περίπτωση «σύνθετης» μελέτης, ορίζεται βασι-
κός μελετητής για κάθε «κύρια» μελέτη σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, με 
την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου ως προς 
τον αριθμό των συμβάσεων βασικού μελετητή.

2. Για τις υποστηρικτικές μελέτες δεν προβλέπεται 
βασικός μελετητής.

3. Στην περίπτωση μελετών έργων που έχουν εκπονη-
θεί από τις τεχνικές υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής ή 
του κυρίου του έργου, έστω και αν αυτές συμπεριλαμβά-
νονται στα έγγραφα της σύμβασης του έργου, βασικός 
μελετητής δεν υφίσταται.

4. Στην περίπτωση μελέτης που τα επιμέρους στάδια 
αυτής (Προκαταρκτική, Προμελέτη, Οριστική) εκπονή-
θηκαν με διαφορετικές συμβάσεις, βασικός μελετητής 
του έργου είναι ο μελετητής του τελικού σταδίου της 
μελέτης με βάση την οποία δημοπρατείται το έργο, 
όπως αυτή έχει εγκριθεί αρμοδίως και οι οικείες απο-
φάσεις περιλαμβάνονται στα έγγραφα της δημόσιας 
σύμβασης του έργου, κατά το άρθρο 45 παρ. 7.Α.10 του 
ν. 4412/2016.

5. Σε περίπτωση πολλαπλών συμβάσεων βασικών 
μελετητών ενός πολύπλοκου ή σύνθετου έργου, η αξία 
της κάθε σύμβασης βασικού μελετητή συμπεριλαμ-
βανομένων τυχόν τροποποιήσεων της, θα διαμορφώ-
νεται κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 
του ν. 4412/2016. Το σύνολο των συμβάσεων βασι-
κού μελετητή που μπορούν να ανατεθούν στο πλαίσιο 
εκτέλεσης ενός έργου δύναται να ανέρχεται έως και τις 
τέσσερις συμβάσεις, ανάλογα με το πλήθος των κύριων 
μελετών και κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής.
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Άρθρο 4
Διαδικασία σύναψης σύμβασης
βασικού μελετητή

Ι. Γενικά
1. Στα έγγραφα της σύμβασης εκπόνησης μελέτης 

τεχνικού έργου (Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων) 
ορίζονται η κύρια ή οι κύριες μελέτες για τις οποίες 
προβλέπεται η υποχρεωτική συμμετοχή του μελετητή 
της παρ. 1 του άρθρου 3 ως βασικού μελετητή κατά την 
κατασκευή του έργου, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 5 
του άρθρου 3.

2. Για την εκπόνηση, την έγκριση, την παραλαβή και 
την πληρωμή της μελέτης, τις σχετικές εγγυήσεις, καθώς 
και για την ευθύνη πριν και μετά από την παραλαβή της 
μελέτης και την παραγραφή, εφαρμόζονται οι σχετικές 
διατάξεις του ν. 4412/2016 και η εκτέλεση της σύμβα-
σης της μελέτης δεν επηρεάζεται από την παροχή των 
επιστημονικών υπηρεσιών του βασικού μελετητή ως 
τεχνικού συμβούλου.

3. Η υποχρέωση του αρχικού μελετητή για τη σύναψη 
σύμβασης βασικού μελετητή, παύει να ισχύει, εφόσον 
δεν έχει γίνει έναρξη της διαδικασίας της σύναψης της 
σύμβασης του έργου το οποίο μελετήθηκε με την προ-
αναφερόμενη μελέτη ή τμήματος αυτού, όπως ορίζεται 
στα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016, εντός τριών ετών 
από την ημερομηνία έγκρισης της μελέτης κατά το άρ-
θρο 189 του ν. 4412/2016.

4. Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης του βασικού 
μελετητή εκκινεί μετά την έκδοση και κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης του Έργου στον 
ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση, η υπογραφή της σύμβα-
σης του βασικού μελετητή γίνεται υποχρεωτικά μετά την 
υπογραφή της σύμβασης του έργου.

5. Για τη διαδικασία της σύναψης της σύμβασης του 
βασικού μελετητή ως τεχνικού συμβούλου δεν απαιτεί-
ται η σύνταξη τευχών δημοπράτησης και δεν προσκο-
μίζεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Τα ειδικότερα 
καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του βασικού μελετητή 
και κάθε άλλο συναφές θέμα καθορίζονται στο σχετικό 
συμφωνητικό.

II. Για τη διαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών 
τεχνικού συμβούλου -μελετητή ισχύουν τα εξής:

1. Η ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνι-
κού συμβούλου - μελετητή διεξάγεται με τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής.

2. Η σχετική πρόσκληση αναρτάται για δέκα ημέρες 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

3. Η αναθέτουσα αρχή συγκροτεί τριμελή επιτροπή 
διαπραγμάτευσης χωρίς χρήση του ΜΗΜΕΔ, η οποία 
αποτελείται από τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας 
αρχής ή της προϊσταμένης αρχής ή της τεχνικής υπηρε-
σίας του φορέα κατασκευής του έργου, έναν από τους 
οποίους ορίζει ως πρόεδρο.

4. Η επιτροπή διαπραγμάτευσης συνεδριάζει την 
προκαθορισμένη ημέρα και ώρα που αναφέρεται στην 
πιο πάνω πρόσκληση, αξιολογεί την προσφορά του βα-
σικού μελετητή, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, 

τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους 
λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την κα-
ταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
του άρθρου 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης και οικονομική προσφορά, 
και συντάσσει σχετικό πρακτικό για την ανάθεση της 
σύμβασης.

5. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και ελέγχου της 
προσφοράς επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρω-
σης της σύμβασης με τον βασικό μελετητή του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.

6. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων 
της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προ-
σκαλεί τον «βασικό μελετητή» να προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, εντός προθεσμίας που 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλη-
σης σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4412/2016, προ-
σκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του 
ν. 4412/2016.

7. Η σύμβαση υπογράφεται από τον προϊστάμενο της 
προϊσταμένης αρχής του έργου και τον βασικό μελετητή.

8. Κατά τα λοιπά η σύναψη της σύμβασης διέπεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 182 του ν. 4412/2016.

III. Στην περίπτωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 
βασικού μελετητή με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξή-
ντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) εφαρμόζεται η 
πιο πάνω διαδικασία με χρήση του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την 
αριθμ. 117384/31-10-2017 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ Β’/3821).

Άρθρο 5
Περιεχόμενα συμφωνητικού σύμβασης
παροχής τεχνικών υπηρεσιών του
Βασικού Μελετητή

Στο συμφωνητικό της σύμβασης παροχής τεχνικών 
υπηρεσιών του βασικού μελετητή, περιέχονται, κατ’ ελά-
χιστον, τα ακόλουθα:

1. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης.
2. Ο ορισμός του εκπροσώπου ή του αντίκλητου του 

βασικού μελετητή, όπως ορίζονται στις παρ. 4 και 5 του 
άρθρου 182 του ν. 4412/2016.

3. Ο ορισμός του συντονιστή και ο τυχόν βοηθός - ανα-
πληρωτής του, καθώς και οι επιστήμονες που θα απασχο-
ληθούν, κατά προτεραιότητα μέλη της ομάδας εργασίας 
που συνέταξε την/τις εγκεκριμένη(ες) μελέτη(ες).

4. Η διάρκεια της σύμβασης και οι τυχόν επιμέρους 
προθεσμίες εκτέλεσης των επιστημονικών υπηρεσιών 
του βασικού μελετητή.

5. Η αμοιβή, οι κρατήσεις και ο τρόπος πληρωμής του 
βασικού μελετητή.

6. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

7. Οι ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα οριζόμενα του 
άρθρου 185 του ν. 4412/2016.

8. Λοιπά ή ειδικά θέματα της σύμβασης που η αναθέ-
τουσα αρχή κρίνει απαραίτητα.
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Άρθρο 6
Διοίκηση σύμβασης παροχής 
τεχνικών υπηρεσιών του Βασικού Μελετητή

Η διοίκηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της 
σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών του βασικού 
μελετητή διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 183 
του ν. 4412/2016.

Άρθρο 7
Καθήκοντα και αρμοδιότητες 
του βασικού μελετητή

1. Ο ρόλος του βασικού μελετητή ως τεχνικού συμ-
βούλου - μελετητή είναι η υποστήριξη της Υπηρεσίας 
στην κατασκευή του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του.

2. Αντικείμενο της σύμβασης του βασικού μελετητή εί-
ναι η παροχή υπηρεσιών εποπτείας, κατά την κατασκευή 
του έργου, εφαρμογής της μελέτης που έχει εκπονήσει, 
και την οποία καλείται ο ανάδοχος του έργου να εφαρ-
μόσει, στα πλαίσια των οριζομένων στο άρθρο 144 του 
ν. 4412/2016.

3. Ειδικότερα:
3.1. Κατά την έναρξη της κατασκευής του έργου και 

τον έλεγχο των αρχικών μελετών από τον ανάδοχο της 
κατασκευής ο βασικός μελετητής αναλαμβάνει:

α) να αιτιολογήσει και να υποστηρίξει την εκπονηθεί-
σα μελέτη του μέχρι του σημείου που θα αποδειχθεί η 
αναγκαιότητα αναθεώρησής της ή τροποποίησής της, 
οπότε θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του 
άρθρου 144 του ν. 4412/2016.

β) Να εντοπίσει τις ασυμφωνίες μεταξύ των μελετών 
ή των μελετών εφαρμογής του αναδόχου και των αρχι-
κών μελετών (για την τήρηση προδιαγραφών, μεθόδους 
κατασκευής, ΠΠΕ).

Εάν ο ανάδοχος κατασκευής διατυπώσει διαφορετική 
προσέγγιση στην ανάπτυξη κάποιας διεργασίας η διευ-
θύνουσα υπηρεσία πρέπει να ζητήσει τη διατύπωση των 
απόψεων του βασικού μελετητή.

γ) Να σχολιάσει τις απόψεις του αναδόχου του έργου 
που κατατίθενται μετά τον έλεγχο των μελετών κατα-
σκευής του έργου.

3.2. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου από 
τον ανάδοχο ο βασικός μελετητής αναλαμβάνει:

α) Να σχολιάσει τις προτάσεις και τυχόν εναλλακτικές 
μεθόδους κατασκευής του έργου που συντάσσουν με-
λετητές του αναδόχου του έργου, είτε αυτές αφορούν 
νέες μελέτες, είτε τροποποιήσεις των ήδη εγκεκριμένων 
μελετών του έργου. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφέρει 
την κατασκευασιμότητα - εφικτότητα των προτάσεων 
του αναδόχου.

β) Να συμμετέχει σε συσκέψεις της προϊσταμένης αρ-
χής με τη διευθύνουσα υπηρεσία, ή αυτών με τον ανάδο-
χο του έργου, με αντικείμενο τις μελέτες του έργου και 
την εφαρμογή αυτών στο έργο, εφόσον καλείται και να 
συντάσσει σχετικές εκθέσεις.

γ) Να μεταβαίνει επί τόπου του έργου σε τακτικά ενδι-
άμεσα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της κατα-
σκευής του έργου, με κατ’ ελάχιστον τρεις μεταβάσεις και 
με μέγιστο αριθμό μεταβάσεων τον αριθμό των κατ’ απο-
κοπή αμοιβών του και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις.

δ) Να σχολιάσει τυχόν προτάσεις της διευθύνουσας 
υπηρεσίας για τροποποίηση εγκεκριμένων μελετών

4. Ο βασικός μελετητής κατ’ αρχήν δεν συντάσσει και 
δεν μετέχει στη σύνταξη οποιασδήποτε νέας μελέτης 
είτε αυτή είναι κύρια, είτε υποστηρικτική, κατά τη διάρ-
κεια εκτέλεσης του έργου, ούτε δύναται να είναι ο τυχόν 
σύμβουλος διαχείρισης του έργου, ή να εκτελεί αρμο-
διότητες επίβλεψης του έργου. Μετέχει μόνον, εφόσον 
του ζητηθεί, με τη διατύπωση απόψεων σε ειδικότερα 
θέματα των εν λόγω μελετών κατασκευής του έργου.

5. Ο βασικός μελετητής και το προσωπικό του είναι 
μερικής απασχόλησης και θα «ενεργοποιείται/δραστηρι-
οποιείται» με εντολές της διευθύνουσας υπηρεσίας, κατά 
τις οποίες θα καθορίζονται με σαφή τρόπο τα παραδοτέα 
από αυτόν (τεχνικές εκθέσεις, απόψεις κ.λπ.), καθώς και 
οι επί μέρους προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της 
σύμβασης του βασικού μελετητή.

Άρθρο 8
Διάρκεια σύμβασης του Βασικού Μελετητή

1. Η διάρκεια της σύμβασης του βασικού μελετη-
τή καθορίζεται ίση με τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου και δύναται να παρατείνεται σε περίπτωση 
παρατάσεων του έργου. Σε περίπτωση διακοπής της 
σύμβασης του έργου αναστέλλεται και η εκτέλεση της 
σύμβασης του βασικού μελετητή και επανεκκινεί με την 
ενεργοποίηση της σύμβασης του έργου.

2. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της εργολαβικής σύμ-
βασης λύνεται και εκκαθαρίζεται πρόωρα και η σύμβα-
ση με τον βασικό μελετητή, εκτός αν με απόφαση της 
προϊσταμένης αρχής διακοπεί προσωρινά η παροχή των 
υπηρεσιών του βασικού μελετητή μέχρι την εγκατάστα-
ση άλλου εργολήπτη για τη συνέχιση του έργου.

3. Οι προθεσμίες-χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των ερ-
γασιών της σύμβασης του βασικού μελετητή διέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 184 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 9
Συμβατική αμοιβή παροχής υπηρεσιών 
του Βασικού Μελετητή

1. Στα έγγραφα της σύμβασης του βασικού μελετητή 
καθορίζεται:

α. Η συμβατική αμοιβή της παροχής υπηρεσιών του 
ως κατ’ αποκοπή τίμημα.

β. Ο καταμερισμός της συμβατικής αμοιβής του σε 
ενδιάμεσες ισόποσες τμηματικές κατ’ αποκοπήν κατα-
βολές, οι οποίες δύνανται να είναι κατ’ ελάχιστον έξι (6) 
και μέγιστον δέκα (10) και ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο καταμερισμός της 
συμβατικής αμοιβής αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση 
τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης του έργου 
κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο και με την 
επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η αμοιβή ορίζεται για τις δημόσιες συμβάσεις έργων 
άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 χαμηλό-
τερη ή ίση με το 1% της αξίας της σύμβασης του έργου 
και για τις δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων 
του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 χαμηλότερη ή ίση με 
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το 1,5% της αξίας της σύμβασης του έργου και σε κάθε 
περίπτωση κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 
5 του ν. 4412/2016.

3. Τυχόν εξάντληση του εγκεκριμένου ποσού της 
συμβατικής αμοιβής πριν από τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης του έργου λόγω παράτασης αυτής δεν 
αποτελεί λόγο διακοπής της παροχής των υπηρεσιών 
του βασικού μελετητή. Στην περίπτωση αυτή δύναται 
να τροποποιηθεί η σύμβαση του βασικού μελετητή σύμ-
φωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Σε κάθε 
περίπτωση η συνολική αμοιβή του βασικού μελετητή 
παραμένει κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 
5 του ν. 4412/2016.

4. Η αμοιβή της σύμβασης του βασικού μελετητή βα-
ρύνει τις πιστώσεις κατασκευής του έργου.

5. Δεν προβλέπεται καταβολή ιδιαίτερης αμοιβής του 
βασικού μελετητή στις περιπτώσεις των διατάξεων της 
παρ. 5 του άρθρου 188 και παρ. 2 του άρθρου 144 του 
ν. 4412/2016.

6. Δεν προβλέπεται καταβολή ιδιαίτερης αμοιβής για τις 
μεταβάσεις του βασικού μελετητή επιτόπου του έργου.

Κατά τα λοιπά, για την καταβολή της αμοιβής του 
Βασικού Μελετητή ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις των 
παρ. 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 187 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 10
Συναφή θέματα με τη σύμβαση 
του Βασικού Μελετητή.

1. Ο βασικός μελετητής είναι υποχρεωμένος με την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την ασφάλιση 
επαγγελματικής ευθύνης των παρεχόμενων υπηρεσιών 
του και του προσωπικού του κατ’ αναλογία με τα οριζό-
μενα στην παρ. 4 του άρθρου 144 του ν. 4412/2016. Η 
διάρκεια της ασφάλισης, τα όρια ασφαλιστικών καλύ-
ψεων και κάθε άλλο αναγκαίο για την ασφάλιση θέμα 
αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης.

2. Για την έκπτωση του βασικού μελετητή, τη διάλυση 
της σύμβασης και την αποζημίωση του στην περίπτωση 
αυτή, ή τη ματαίωση της διάλυσης ισχύουν οι διατάξεις 
των άρθρων 190, 191, 192, 193, και 194, αντίστοιχα, του 
ν. 4412/2016. Δεν είναι δυνατή η υποκατάσταση του βα-
σικού μελετητή.

3. Η διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών 
της σύμβασης του βασικού μελετητή διέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 198 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δύναται να 
εφαρμόζονται αναλογικά για την ανάθεση συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών βασικών μελετητών στις περιπτώ-
σεις συμβάσεων εκπόνησης μελετών που, κατά τον χρό-
νο έναρξης ισχύος της παρούσας, είτε είναι σε εξέλιξη, 
είτε έχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο ολοκληρωθεί.

2. Επίσης οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δύ-
ναται να εφαρμόζονται αναλογικά και για την ανάθεση 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών βασικών μελετητών 
στις περιπτώσεις συμβάσεων έργων για τις οποίες, κατά 
τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, δεν έχει εγκρι-

θεί το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα 
με το άρθρο 145 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας απόφασης αρ-
χίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

(2)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στην ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.

     Με την 229/2015/2016 καταλογιστική πράξη του 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Α’ 
Τελωνείου Θεσ/νίκης, που εκδόθηκε στις 25-11-2015 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 
2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 
παρ. 1 και 5 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε για 
τελωνειακή παράβαση του άρθρου 155 παρ. 1β και 2ζ 
του ν. 2960/2001 προσωπικά στην ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ πρώην κάτοικο Θες/νίκης,οδός 
Ντότσικα 4 και ήδη αγνώστου διαμονής για την υπηρεσία 
μας σύμφωνα με την αριθμ. 1507/17/811162/24-04-2017 
Βεβαίωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
πολλαπλό -τέλος ύψους σαράντα οκτώ χιλιάδες, εξα-
κόσια πενήντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (48.651,30) 
και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα πρόσωπα 
πολλαπλό τέλος ύψους εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες 
.εννιακόσια πενήντα τρία ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά 
(145.953,93) Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυ-
γή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Θεσ/νίκης εντός 30 ημερών από την δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Ι

(3)
    Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων του Δήμου Τυρνάβου.

  Με την 134/28.6.2018 (ΑΔΑ:Ω0ΤΨΩΗΚ-Γ98) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου, Ν. 
Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 6, 65, 67, 69 και 280 του ν. 3852/2010, τις δι-
ατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 και 
την 13917/15.5.2017 απόφαση του υπουργού Εσωτε-
ρικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 
250/2017/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.), τις διατάξεις του άρθρου 41 του 
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ν. 3979/2011, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016, αυξάνεται το ωράριο εργασίας των κάτωθι 
εργαζόμενων στον Δήμο Τυρνάβου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., μερικής απασχόλησης, ειδικότητας TE Μουσικών, 
κατόπιν των 35/29.3.2016 και 38/31.3.2016 αιτήσεών τους, ως εξής:

α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κλάδος/Ειδικότητα Είδος 
απασχόλησης/
ώρες εργασίας

Είδος 
απασχόλησης 

κατόπιν αύξησης/
ώρες εργασίας

1. ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Μερική/μειωμένο 
ωράριο (50 ώρες 

μηνιαίως)

Πλήρης / 40 ώρες 
εβδομαδιαίως

2. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΣΑΪΝΙΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Μερική/μειωμένο 
ωράριο (34 ώρες 

μηνιαίως)

Πλήρης / 40 ώρες 
εβδομαδιαίως

σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση.
(Αριθμ. απόφ. του Τμήματος Προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας περί ελέγχου 

νομιμότητας της 134/28.6.2018 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Τυρνάβου, σύμφωνα με τα άρθρα 225-227 του ν. 3852/2010: 
12647/118847/10.8.2018).

(Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου περί κάλυψης των δα-
πανών μισθοδοσίας και ύπαρξης απαιτούμενων πιστώσεων στους ΚΑ 02.15.6021 και 02.15.6052: 5891/19.6.2018).

(Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου ότι στον Δήμο Τυρνάβου 
δεν υπηρετούν υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατηγορίας TE Μουσικών: 
5890/19.6.2018).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας: 14164/134892/7.9.2018).

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 15888 (4)
Κύρωση αναδασμού αγροκτήματος Ν. Σεβαστείας Ν. Δράμας έτους 2017.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ    

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το π.δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
3. Την αριθμ. 7787/18-12-2017 (ΦΕΚ 4740/Β’/29-12-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί τροποποίησης 

της αριθμ. 1323/30-3-2016 (ΦΕΚ 952/Β’/06-04-2016) απόφασης Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, περί 
μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

4. Τις διατάξεις του αρθ. 15 του ν. 674/1977 (ΦΕΚ 242/Α’/1-9-1977).
5. Την με αριθμ. 15775/07-09-2018 εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερει-

ακής Ενότητας Δράμας, αποφασίζουμε:
Κυρώνουμε το νέο κτηματικό καθεστώς που διαμορφώθηκε με τον αναδασμό έτους 2017 στην κτηματική περι-

οχή Ν. Σεβάστειας του Δήμου Δράμας Ν. Δράμας, όπως αυτό απεικονίζεται στους συνταχθέντες από την Επιτροπή 
αναδασμού κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της περιοχής αυτής.

Η εν λόγω απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της οικείας Περιφέρειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Δράμα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  
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*02042032509180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




