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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
     

 

1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ - ΙΣΟΡΙΚΟ 

 

Η παξνχζα κειέηε  ζπληάρζεθε γηα ηνπο ιφγνπο: 

 Η ΓΔΥΑ Γξεβελψλ έρεη ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο 100 πεξίπνπ Τ.Κ 

απνκαθξπζκέλεο κεηαμχ ηνπο (ιφγσ ηνπ Νφκνπ 3852/2010(«Καιιηθξάηεο»). 

Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην νξεηλφ αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο θαζηζηά ηελ 

πξφζβαζε δχζθνιή θαη ρξνλνβφξα. 

 Τα δίθηπα ζηηο πεξηζζφηεξεο Τ.Κ είλαη αραξηνγξάθεηα, δελ ππάξρεη 

νλνκαζία ζηηο νδνχο θαη ρξεηάδεηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο (πδξαπιηθνχο 

– κεραλήκαηα) πξνθεηκέλνπ ηελ επηζθεπή ηεο βιάβεο. 

 Τα ζπλεξγεία πδξαπιηθψλ πνπ δηαζέηεη είλαη πεξηνξηζκέλα ην ίδην θαη ηα 

κεραλήκαηα – εμνπιηζκφο ηεο. Λφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ ε 

ππεξεζία δελ κπνξεί λα δνπιέςεη ζε βάξδηεο. 

 Γελ πξνβιέπεηαη ζην άκεζν κέιινλ ε πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ. 

 Τν πξνζσπηθφ ζα πεξηνξηζηεί αθφκε πεξηζζφηεξν δηφηη θάπνηνη ππάιιεινη 

ζα ζπληαμηνδνηεζνχλ. 

 Τηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη βιάβεο ρξίδνπλ άκεζεο απνθαηάζηαζεο ιφγν 

θηλδχλσλ δηαθνπήο πδξνδφηεζεο ή δηαξξνήο ιπκάησλ πνπ εγθπκνλνχλ 

θηλδχλνπο πγεηνλνκηθήο θχζεο. 

 Οη αλαζέζεηο αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα πνπ γηλφηαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δελ 

εμππεξεηνχλ πιήξσο ηελ  ΓΔΥΑΓ. 

 

Πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ηκήκαηνο ησλ επηζθεπψλ ησλ δηθηχσλ (θαηά ηελ θξίζε ηεο 

ππεξεζίαο θαη κφλν φηαλ απηέο δελ είλαη εθηθηφ λα γίλνπλ απφ ζπλεξγεία θαη 

κεραλήκαηα ηεο επηρείξεζεο) ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε - αλάδνρν. Απηφ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθηέιεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ. Δπίζεο ν αλάδνρνο έρεη πην επέιηθην πιαίζην 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθνχο ππεξγνιάβνπο (κεραλήκαηα, πδξαπιηθνχο, εξγάηεο) κε 

απνηέιεζκα ηελ πην απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

θαζεκεξηλά θαη έρνπλ λα θάλνπλ εθηφο απφ ηελ επηζθεπή βιαβψλ θαη κε ηελ δηαρείξηζε 

ησλ δηθηχσλ (θιείζηκν - ζηξαγγαιηζκφο βαλψλ, παξαηήξεζε δηθηχνπ θ.ι.π.). Όιεο νη 

εξγαζίεο ζα γίλνληαη ζε ζπλεξγαζία θαη κεηά απφ εληνιέο ηεο ΓΔΥΑΓ . 

Ο πξνυπνινγηζµφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 62.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α.). 

Τν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ  ηνλ θσδηθφ 

ΚΑ 15.01.01.011 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ – ΔΠΙΚΔΤΔ 



  

ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΗ, ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ, ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΓΑΣΩΝ» ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020.  

 

2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

2.1. Αληηθείκελν Δξγνιαβίαο  

  

Με ηελ εξγνιαβία «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ-ΔΠΙΚΔΤΔ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΗ, 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ, ΟΜΒΡΙΩΝ, όηαν ηα ζσνεργεία ή ηα μητανήμαηα ηης Γ.Δ.Τ.Α.Γ. 

δεν μπορούν να ανηαποκριθούν» πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε δηαθφξσλ θαη αλεμάξηεησλ 

κεηαμχ ηνπο κηθξνεπεκβάζεσλ, αλαθαηαζθεπψλ, επηζθεπψλ θαη απνθαηαζηάζεσλ 

βιαβψλ πνπ ζα εθηεινχληαη ζπνξαδηθά ζε φιε ηελ πεξηνρή ηεο ΓΔΥΑ Γξεβελψλ κε ηε 

ζπλεξγαζία ή φρη ησλ κεραληθψλ κέζσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΥΑ Γξεβελψλ θαη 

κφλν κεηά απφ εληνιή ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία θαη ζα θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο επέκβαζεο 

θαη απφθξηζεο ηνπ εξγνιήπηε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. 

Δπίζεο κέζα απφ ηελ παξνχζα εξγνιαβία ζα αληηκεησπηζηνχλ θαη αλάγθεο επεθηάζεσλ 

– αληηθαηαζηάζεσλ ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο – απνρέηεπζεο θαη αλάγθεο θαζαξηζκνχ θαη 

επηζθεπήο θξεαηίσλ – δεμακελψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηέο θξίλνληαη επίγνπζεο.  

Ωο εθ ηεο θχζεσο ηεο εξγνιαβίαο, είλαη απηνλφεην φηη ηα ππφ εθηέιεζε έξγα ζα είλαη 

θαηά θχξην ιφγν επείγνληα θαη πνιιέο θνξέο ζα είλαη απαξαίηεηεο πνιιέο ηαπηνρξφλσο 

επεκβάζεηο, φπσο επίζεο ζα ππάξρνπλ, αληηζέησο, δηαζηήκαηα φπνπ δελ ζα δίλνληαη 

εληνιέο ζηνλ αλάδνρν. Δπίζεο  σο εθ ηεο θχζεσο ησλ έξγσλ ε αλάγθε ησλ νπνίσλ  ζα 

γίλεηαη γλσζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγνιαβίαο θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

θαηαζθεπάδνληαη ακέζσο δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπληαρζεί εθ ησλ πξνηέξσλ πξνκέηξεζε 

εξγαζηψλ. Οη επεκβάζεηο θαη ηα έξγα απηά ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ επίβιεςε ηεο 

εξγνιαβίαο ε νπνία ζα θαζνξίδεη ηηο πξνζεζκίεο εθηειέζεσο θαη ζα δίλεη ηηο νδεγίεο 

θαηαζθεπήο  θαη επεκβάζεσλ.  

Σε πεξίπησζε βιαβψλ ζα πξέπεη άκεζα (εληφο ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ κέρξη πέληε σξψλ) ν 

Αλάδνρνο λα βξίζθεηαη ζηνλ ηφπν ηεο βιάβεο ε ησλ βιαβψλ (κέρξη ηξείο βιάβεο 

ηαπηφρξνλα ην κέγηζην) κε φιν ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη ηα κεραλήκαηα,  κεηά απφ 

ηελ ηειεθσληθή εηδνπνίεζε,( αθνχ ήδε ζα έρεη δειψζεη ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο 

ζηαζεξά θαη θηλεηά), νπνηαδήπνηε εκέξα θαη νπνηαδήπνηε ψξα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κπξηαθψλ θαη αξγηψλ.  Σε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πέξαλ 

ηεο κηάο ψξαο, γηα θάζε ψξα θαζπζηέξεζεο ζα επηβαξχλεηαη ν Αλάδνρνο κε πνηληθή 

ξήηξα. 

Τν είδνο θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηψλ θαζνξίδνληαη ζην Τηκνιφγην θαη ζηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ Μειέηεο ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: επηζθεπέο 

βιαβψλ αγσγψλ χδξεπζεο - απνρέηεπζεο, επηζθεπέο ή αλαθαηαζθεπέο αγσγψλ θαη 

θξεαηίσλ επίζθεςεο,  απνθαηαζηάζεηο ηκεκάησλ αζθαιηνζηξψζεσλ, αληηθαηαζηάζεηο 

αγσγψλ δηαθφξσλ δηακέηξσλ, αληηθαηαζηάζεηο – θαηαζθεπέο θξεαηίσλ, εξεπλεηηθέο 

ηνκέο.  

  

2.2. Σεκαληηθέο επηζεκάλζεηο.  

  

Α) Δπηζεκαίλεηαη φηη επεηδή ε εξγνιαβία αθνξά επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ππνδνκψλ ηεο 

ΓΔΥΑΓ απφ ηηο νπνίεο εμαξηάηαη άκεζα ε πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ, ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα επεκβαίλεη ακέζσο κεηά ηελ ιήςε ηεο εληνιήο επέκβαζεο απφ ηελ 

επίβιεςε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ψζηε λα απνθιείνληαη πεξηπηψζεηο δηαθνπψλ 

λεξνχ χδξεπζεο. Τα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα θαη πιηθά, ζα πξνκεζεχεηαη ν θαηφπηλ 

έγθξηζεο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο ηεο ΓΔΥΑ Γξεβελψλ. Ο αλάδνρνο  εξγνιάβνο 

ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη άκεζα εηνηκνπαξάδνηα ζε Stock ηα απαξαίηεηα πδξαπιηθά 



  

εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο. 

Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηα απαηηνχκελα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα  δελ 

δηαηίζεληαη άκεζα ή θαη δελ επαξθνχλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο ησλ πιηθψλ 

απηψλ απφ ηελ απνζήθε ηεο ΓΔΥΑΓ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ζηελ 

απνζήθε ηεο ΓΔΥΑΓ  ηα αληίζηνηρα εγθεθξηκέλα απφ ηελ Δπηβιέπνπζα ππεξεζία πιηθά 

θαη εμαξηήκαηα , πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο επφκελεο πηζηνπνίεζεο  απφ ηελ ΓΔΥΑΓ. Σε 

πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο πηζηνπνίεζεο δελ έρεη επηζηξέςεη ν Αλάδνρνο ηα 

αληίζηνηρα πιηθά ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΥΑΓ , ζα ππάξρεη νηθνλνκηθφο θαηαινγηζκφο εηο 

βάξνο ηνπ.  

Β) Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη φια ηα πξντφληα ησλ εθζθαθψλ είλαη ζηελ επζχλε ηνπ 

αλαδφρνπ θαη νη ζέζεηο απφζεζήο ηνπο ζα είλαη ζε ρψξν πνπ επηηξέπεηαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

  

2.3. Παξαηεξήζεηο                         

 

 Α) Ο εξγνιάβνο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζα πξέπεη λα ζπλελλνείηαη κε ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Οξγαληζκψλ ή Δηαηξεηψλ Κ.Ω. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

εκπνδίσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

  

Β) Δπεηδή νη επεκβάζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ζα γίλνληαη θαη ζε δξφκνπο ζηελνχο ή 

θαη κεγάιεο θπθινθνξίαο επηβάιιεηαη ε ιήςε απζηεξψλ κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηελ 

πξφιεςε ηπρφλ αηπρεκάησλ ηφζν ζηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη ζηνπο δηεξρφκελνπο απφ 

ην ηκήκα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (π.ρ. θαηάιιεια εκπφδηα γχξσ απφ ηε ζέζε 

επέκβαζεο, πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα ιεηηνπξγνχληα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, ζα 

επηρψλνληαη ηα ζθάκκαηα εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη ζα απνθεχγεηαη ε ιχζε αλνηθηψλ 

νξπγκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, θιπ.) ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ, ηνπ Υπνπξγείνπ Γεκ. Τάμεο θαη ηεο 

Δπίβιεςεο. 

Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ηδηαίηεξα ζε δξφκνπο κεγάιεο θπθινθνξίαο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία ζα πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο θπθινθνξίαο κε 

πιήξε θαη θαηάιιειε ζήκαλζε, αλάινγα θαη κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ ηα ειάρηζηα δπλαηά πξνβιήκαηα ηφζν ζηα ηδησηηθά φζν θαη ζηα Γεκφζηα 

Μέζα Μεηαθνξάο. Γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζηελ θπθινθνξία ζα ελεκεξψλεηαη 

πξψηα ην ηκήκα ηξνραίαο Γξεβελψλ, ψζηε λα ιακβάλεηαη ε ζρεηηθή άδεηα. Ο Αλάδνρνο 

ππνρξεψλεηαη, ρσξίο θακία επηπιένλ νηθνλνκηθή αμίσζε, κε ηελ απνπεξάησζε ηκήκαηνο 

ηνπ έξγνπ λα απνθαζηζηά άκεζα, έζησ θαη ηκεκαηηθά, ηα νδνζηξψκαηα, ψζηε λα δίλεηαη 

ζε επαλαθπθινθνξία ε νδφο ρσξίο φριεζε ησλ πεξηνίθσλ.  

Γ) Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ κφλν θαηά ην κέξνο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Τπρφλ ηξφπνη επηκέηξεζεο εξγαζηψλ ή πιηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο δελ έρνπλ ηζρχ. 

Γηα ηελ επηκέηξεζε θαη πιεξσκή ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Τηκνιφγην ηεο 

εξγνιαβίαο.  

  

2.4. Πξφζζεηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία.          

 Η πξνηεξαηφηεηα κε ηελ νπνία ζα εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο ζα δίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία, 

ζε ζρέζε θαη κε ηελ φριεζε πνπ ζα δεκηνπξγνχλ ηα έξγα, κε θξηηήξην ηελ απνθπγή 

ηαπηφρξνλνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ θπθινθνξία εθηεηακέλσλ πεξηνρψλ.  Δίλαη επίζεο 

δπλαηφλ λα εθηεινχληαη κε εληνιή ηεο ππεξεζίαο εξγαζίεο ηαπηφρξνλα ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ κία πεξηνρέο (κε ηνλ πεξηνξηζκφ φζσλ αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελα) , ρσξίο θακία 

επηπιένλ νηθνλνκηθή αμίσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ην γεγνλφο απηφ.  



  

  

 

3. ΣΟΠΟΘΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Τν έξγν ζα εθηειεζηεί ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηεο ΓΔΥΑΓ, δειαδή ην ζχλνιν 

ηνπ Γήκνπ Γξεβελψλ. 

 

4. ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

Οη εξγαζίεο πνπ ζα απαηηνχληαη αλά εληνιή θαηά ζεηξά είλαη νη παξαθάησ: 

4.1 Οη εθζθαθέο ησλ ραλδάθσλ ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν δίθηπν (χδξεπζεο – 

απνρέηεπζεο) ζε θάζε πεξίπησζε (ελδεηθηηθφ βάζνο 1 - 3κ). Αληηζηεξίμεηο έρνπλ 

πξνβιεθζεί ζε πεξηπησζε πνπ απαηηεζεί εθζθαθή ζε κεγάια βάζε. Τν βάζνο 

ηνπνζέηεζεο αγσγψλ επηθαζνξίδεηαη απφ ηελ  Γεσµνξθνινγία ηεο πεξηνρήο  

4.2 Η κεηαθνξά ή ε παξάπιεπξε απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. Όπνπ ηα δίθηπα 

δηέξρνληαη απφ δξφκνπο ηα πξντφληα ηεο εθζθαθήο ζα κεηαθέξνληαη, ελψ ζηηο 

ρέξζεο εθηάζεηο ζα αθήλνληαη παξάπιεπξα πξνθεηκέλνπ ζηελ ζπλέρεηα ηελ 

επαλεπίρσζε. 

4.3 Η πξνεηνηκαζία ηνπ ππζκέλα ησλ ραλδάθσλ γηα ηελ έδξαζε ησλ ζσιήλσλ. Θα 

ηεξνχληαη ηα βάζε θαη νη θιίζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ. 

4.4 Η ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

4.5 Η επίρσζε ησλ ηάθξσλ κε ηα θαηάιιεια πιηθά ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. 

Αλάινγα ηνπ είδνπο ηνπ δξφµνπ (άζθαιην - ηζηµέλην ή ρψµα) ζηνλ νπνίν ζα 

δηαλνηρηνχλ ηα νξχγµαηα ζα εθαξµνζηνχλ νη αλάινγεο επηρψζεηο. Γηα 

ρσµαηφδξνµνπο µεηά ηνλ εγθηβσηηζµφ µε άµµν ε επαλεπίρσζε ζα γίλεη µε 

θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο.  

4.6 Η επηζθεπή - αλαθαηαζθεπή θξεαηίσλ  - δεμακελψλ 

4.7 Η απνθαηάζηαζε ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε. Γηα ηζηκεληφδξνµνπο ή δξφκνπο κε 

άζθαιην µεηά ηνλ εγθηβσηηζµφ µε άµµν ην φξπγµα ζα επηρσζεί µε ζξαπζηφ πιηθφ 

ΠΤΠ 150 µέρξη ηε ζηάζµε 0,10 µ θάησ απφ ηελ νξηζηηθή ζηέςε. Μεηά ζα 

δηαζηξσζεί   ή µε ζηξψζε ζθπξνδέµαηνο απφ C 16/20 πάρνπο 0,10 m ή κε 

αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο πάρνπο 0,05 Μ  Π.Τ.Π. 260 θαη πξνεγνπµέλσο µε 

πξνεπάιεηςε  θαη ζηε ζπλέρεηα αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 Μ 

Π.Τ.Π. 265 

 

Σην ηεχρνο ησλ Τερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαζνξίδεηαη αθξηβψο ν ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ    

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ  ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ  

 

 

 

ΠΟΤΛΙΟ ΘΔΟΓΩΡΟ 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ .  

 Ο Γ/ΝΣΗ Σ.Τ.  

 

 

ΣΟΣΙΓΗ ΔΠΑΜΔΙΝΩΝΓΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ   
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