
 

 

 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

 
ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

    

∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου 
 

Ηµεροµηνία: 04.12.2020 
  

Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και 

Πολεοδοµίας 

 
Αριθµός 

Πρωτοκόλλου: 
12642 

  

Πληροφορίες: Κοπατσάρης ∆.  Είδος Αιτήµατος: ΜΕΛΕΤΗ 

  

Τηλέφωνο: 

Fax: 

email: 

24263 50105-115 

24260 23128 

texzagmour@gmail.com 

     

  

Τίτλος: 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΆΓΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. 

A/A Περιγραφή CPV 
Μονάδα Μέτρησης / Είδος 

(ΤΥΠΟΣ) 
Ποσότητα Μοναδιαίο Κόστος Συνολικό Κόστος 

1 Υπηρεσίες µελέτης έργων 79421200-3 ΜΕΛΕΤΗ 1 19.460,22€ 19.460,22€ 

     
Άθροισµα 19.460,22 € 

     
ΦΠΑ 24% 4.670,45 € 

     
Σύνολο: 24.130,67 € 

Παρακαλώ για την ανάληψη υποχρέωσης στον:  

 

Κ.Α.  30-7311.91 

 

   

       

 

 





 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,  
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                    
 
∆)νση: Ζαγορά, Ν. Μαγνησίας 
Πληροφορίες: Κοπατσάρης ∆. 

Tηλ.  24263-50105/115 
FAX 24260 - 23128 

ΤΚ 37001    
email: texzagmour@gmail.com                                                
  

  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 

"ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΆΓΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ" 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Ο τίτλος της δηµοπρατούµενης µελέτης είναι “ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ” και η περιοχή µελέτης 

είναι ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου. 

 

Εξαιτίας της µεγάλης έκτασης των καταστροφών που έχει σηµειωθεί σε όλα τα χωριά του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου, ζητήθηκε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 598/27.01.2020 παράταση από το ∆ήµο Ζαγοράς-Μουρεσίου στην 

έκτακτη ανάγκη και η οποία χορηγήθηκε έως την 30.06.2020 µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 76/14.02.2020 έγγραφο του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε θέµα «Παράταση κήρυξης ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ & 

ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ Της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΕΤΑΡΤΗ) ΣΕ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων 

(έντονες βροχοπτώσεις, πληµµύρες, κατολισθήσεις) από την 26.02.2018» . 

Τέλος, ζητήθηκε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 6188/24.06.2020 παράταση από το ∆ήµο Ζαγοράς-Μουρεσίου στην 

έκτακτη ανάγκη και η οποία χορηγήθηκε έως την 30.12.2020 µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 153499/09.07.2020 έγγραφο 

του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε θέµα «Παράταση κήρυξης ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΗΣ 

Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ Της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων (έντονες βροχοπτώσεις, πληµµύρες, 

κατολισθήσεις). 

 Η κατάσταση επιδεινώθηκε µετά τα έντονα πληµµυρικά φαινόµενα των τελευταίων ηµερών για τα οποία 

µας ενηµέρωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σύµφωνα 

µε: 

α)  το υπ' αρίθµ. 4398/16.09.2020 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης του Καιρού από το απόγευµα της Πέµπτης 
17-09-2020 µέχρι και το Σάββατο 19-09-2020.  
β) το υπ' αρίθµ. 4422/17.09.2020 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης του Καιρού, που πρόκειται να σηµειωθεί  την 
Παρασκευή 18-09-2020. 
γ)  το υπ' αρίθµ. 4434/18.09.2020 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης του Καιρού από την Παρασκευή  18-09-2020 
µέχρι και την Κυριακή 20-09-2020.  
δ)  το υπ’ αριθµ. 5232/26.10.2020 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης του Καιρού που ισχύει από αργά το βράδυ της 
Τρίτης 27-10-2020. 

Ζαγορά,  04.12.2020 

 

Αριθµ. Πρωτ.: 12641 
 





ε)  το υπ’ αριθµ. 11036/27.10.2020 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας περί επιδείνωσης του καιρού από αργά το 
βράδυ της Τρίτης 27-10-2020 µέχρι και την Τετάρτη 28-10-2020 (ηµέρα της εθνικής Εορτής) 
στ) το υπ’ αριθµ. 11668/11.11.2020 ∆ελτίο Πρόγνωσης Καιρού που ισχύει για την Πέµπτη 12-11-2020 
 
 

Σύντοµη περιγραφή της µελέτης 
Θα αποτυπωθούν θέσεις του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου και συγκεκριµένα:  

Πουρί - Βλαχοχώραφα 2,0χλµ. 

Ζαγορά Σφαγεία - Ανάληψη 2,0χλµ. 

Ζαγορά Άθωνας - Μεσιακό Κοτρώνι 4,2χλµ. 

Μακρυράχη - Μπάνικας 1.5 χλµ 

Ανηλίο - Παλιολάκες - Κανάρι 1,5χλµ 

Κισσός πλατεία -Κάτω Πέρασµα 2,8χλµ. 

Μούρεσι - Βενζινάδικο - ∆έση 3,5χλµ 

Τσαγκαράδα - Άθωνας - Αγ. Παρασκευή 2,5χλµ. 

Ξουρίχτι - Ληµνιώνας 2,2χλµ. 

Οι τοπογραφικές αποτυπώσεις θα είναι εξαρτηµένες από το προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ'87. 

Τα τελικά παραδοτέα αρχεία (οριζοντιογραφία, µηκοτοµές, τεχνική περιγραφή του έργου, τιµολόγιο, τεύχη 

δηµοπράτησης και αδειοδοτήσεις από Ι.Γ. Εφορία Νεωτέρων Μνηµείων, ∆ασαρχείο και ΠΕΧΩΠ) θα υποβληθούν 

στην αναθέτουσα αρχή εις τετραπλούν σε έντυπη µορφή και  σε µορφή .pdf. 

Επίσης ο ανάδοχος µε τα παραδοτέα θα υποβάλει και φάκελο περιβαλλοντικής αδειδότησης του έργου. 

 

Προεκτιµώµενη Αµοιβή: Συνολική: 24.130,67 € (µε Φ.Π.Α. 24%), για την κατηγορία 16_Μελέτες τοπογραφίας, 

πτυχίο τάξεως Α και άνω, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.3316/2005 και το Π.∆. 138/2009 και το Ν. 4278/2014, 

άρθρ. 59) 

Προθεσµία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε 

είκοσι µέρες (20) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ. 131/2020 Απόφαση του ∆.Σ. περί 8
ης

 Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικ. 

έτους 2020 και η οποία εγκρίθηκε µε την 213117/13.11.2020 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας 

Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας. 

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από επιχορήγηση(Χρηµατοδότηση ποσού 400.000,00€, σύµφωνα µε το υπ ’αριθµ. πρωτ. 

69301/20-10-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ). 

 

Η δαπάνη διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 

 

1/. του άρθρου 26 παρ. 6 του Ν.4412/2016 προβλέπεται:  «Στις  ειδικές  περιπτώσεις  και περιστάσεις που 

αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση 

χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση ή διαγωνισµό». 

2/. του άρθρου 32 παρ.2 περ. γ΄ του Ν.4412/2016 προβλέπεται: « 2. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς 

προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 

σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 

γ) στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις 

ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση. 

Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει 

σε καµία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη». 

3/. του άρθρου 72 παρ. 1 δ του Ν.3852/2010, σύµφωνα µε τις οποίες, µεταξύ άλλων αρµοδιοτήτων, η Οικονοµική 

Επιτροπή: «Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός 

από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει 

αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών 

και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις». 

4/. του άρθρου 158 παρ.7 του Ν.3463/2006 προβλέπεται ότι για την άµεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών σε 

δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισµού και σε δρόµους και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 





προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, 

εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του 

προϋπολογισµού γίνεται στην πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 

5/. το Άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 σχετικά µε τις διαδικασίες για την κανονικότητα της τιµής και την έκδοση 

δελτίου πιστοποίησης τιµών και του αρ. πρωτ. Π1/2110/2006 διευκρινιστικού εγγράφου του Υπουργείου 

Ανάπτυξης – Τµήµα Θεσµικών Ρυθµίσεων περί εφαρµογής του παραπάνω Νόµου. Η τιµολόγηση θα γίνεται µόνο 

βάσει της µέσης τιµής, όπως αυτή επίσηµα διαµορφώνεται ηµερησίως, για έκαστο είδος, από το Παρατηρητήριο 

Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

6/. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α/2010 (∆.Κ.Κ.) µε τίτλο «Αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου» 

και ειδικά την παράγραφο 2 στην οποία αναφέρεται ότι: «Όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή 

απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο ∆ήµαρχος µπορεί να 

αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην 

περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την εποµένη συνεδρίαση της 

αντίστοιχης επιτροπής του Ν.3852/2010» 

7/. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014 (πρώην άρθρο 80 του ν. 2362/1995, το όριο του ποσού 

αναπροσαρµόστηκε µε την 2/59649/0026/17.10.2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1427 Β΄)) κατά 

το οποίο η σύναψη σύβασης είναι υποχρεωτική εάν η αξία της προµήθειας ανέρχεται σε ποσό άνω των 2.500,00 

ευρώ. Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν και τους ΟΤΑ βλ. Ελ. Συν. Πράξη 405/2009 Τµ. 7. 

8/. Του Νόµου 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων ΦΕΚ 114/4, 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης ΦΕΚ 87/Α, Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών. 

9/. Το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία 

άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 

αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

 

Υπολογισµός προεκτίµησης αµοιβής 
 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της 
παρ. 8δ του άρθρου 53, του Ν. 4412/2016.» 
 
Ο προϋπολογισµός του έργου συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4 της υπ’ αρίθµ. ∆ΝΣγ/32129/ΦΝ466 

Υπουργικής Απόφασης µε θέµα: Έγκριση Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Α' 147)». 

 

 Ο συντελεστής (τκ) του Άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 

4412/2016, που εγκρίθηκε µε την αρίθµ. ∆ΝΣγ/32129/ΦΝ466/17-05-2017 (ΦΕΚ Β'2519) (όπως τροποποιήθηκε µε 

την αρίθµ. ∆ΝΣ/οικ.56023/ΦΝ466/02.08.2017, Β'2724), έχει τιµή για το 2020 :                                             

τκ=1,227 
 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω καταρτίζεται ο πίνακας προεκτιµώµενης αµοιβής Μηχανικών και άλλων επιστηµόνων 

ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης που ακολουθεί:  

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 22 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 

ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ι.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ  

Α/Α Περιγραφή Νοµοθεσία Ποσότητες 
Τιµή 

Μονάδας 
(ευρώ) 

Συντελεστής 
ΤΚ 

∆απάνη 
(ευρώ) 





1 Πολυγωνοµετρίες 
Άρθρον-

ΤΟΠ.3 
40,00 50,00 1,227 2.454,00 

2 

Επίγειες 

τοπογραφικές 

αποτυπώσεις 

αδόµητων 

εκτάσεων 

Άρθρον-

ΤΟΠ.5 (παρ.1) 
90,00 40,00 1,227 4.417,20 

3 

Επίγειες 

τοπογραφικές 

αποτυπώσεις 

αδόµητων 

εκτάσεων 

Άρθρον-

ΤΟΠ.5 (παρ.1 

και παρ.3) 

40,00 24,00 1,227 1.177,92 

          Σύνολο 8.049,12 

ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΙΙ.Ο∆ΟΠΟΙΪΑ κ ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

4   
Άρθρον-ΓΕΝ-

4 
20,00 300,00 1,227 7.362,00 

ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΙΙΙ.ΤΕΧΝΙΚΑ 

5   
Άρθρον-ΓΕΝ-

4 
11,00 300,00 1,227 4.049,10 

          Ολικό Σύνολο  19.460,22 

          Φπα 24% 4.670,45 

          

Ολικό Σύνολο 
µε τον ΦΠΑ 

24% 
24.130,67 

Σηµείωση: Oι εννέα (9) αγροτικοί δρόµοι µε συνολικό µήκος 22 χιλιοµέτρων είναι ήδη διανοιγµένοι και 

διαθέτουν τεχνικά µε αποτέλεσµα οι όποιες παρεµβάσεις που θα γίνουν να αφορούν σε αποκαταστάσεις. 

 
 
Συνολική αµοιβή Μελέτης : 24.130,67 € (µη συµπερ. ΦΠΑ 24%) 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 
 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 




