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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 77/ 2019
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΑΡΚΟΥ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ»

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.: 30.6278.001

ΜΕΛΕΤΗ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ»
Cpv: 79713000-5 (Υπηρεσίες Φύλαξης)

Προϋπολογισμού: 22.692,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
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ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΑΡΚΟΥ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ»

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Σύμφωνα με το άρθρ. 75 § 1 του ν. 3463/2006, οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές διευθύνουν

και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της

εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων

και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας, ενώ με το άρθρ.178, οι Δήμοι και οι Κοινότητες

οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους

με τρόπο επιμελή και αποδοτικό.

2. Για την προστασία της περιουσίας του Δήμου είναι απαραίτητη η λήψη προληπτικών και

κατασταλτικών μέτρων. Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης σε εξωτερικούς συνεργάτες,

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κρίνεται αναγκαία διότι προσωπικό του Δήμου με την ειδικότητα του

νυκτοφύλακα δεν υπάρχει. Το κόστος ανάθεσης της συγκεκριμένης εργασίας σε εξωτερικούς

συνεργάτες είναι συμφέρον για το Δήμο διότι για να καλύψει αντίστοιχη εργασία με προσωπικό

του, το κόστος θα ήταν πολλαπλάσιο.

3. Η χρηματοδότηση της δαπάνης αυτής θα γίνει από πόρους του Δήμου.

4. Περιοχή εφαρμογής της υπηρεσίας θα είναι το πάρκο της ελιάς και των Αγ. Αναργύρων και η

σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

5. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Δ/νση μας, μετά από συνεργασία των αρμόδιων

Τμημάτων, προβαίνει στη σύνταξη της παρούσας με αρ. 77/2019 μελέτης, της οποίας το
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αντικείμενο είναι οι "Υπηρεσίες Φύλαξης ανελκυστήρα πάρκου Αγ. Αναργύρων".

6. Το κόστος της συγκεκριμένης υπηρεσίας, σε δωδεκάμηνη βάση, ανέρχεται σε 22.692,00 €. Για

το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικ. έτους 2019, με ΚΑ

30.6278.001, με τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης ανελκυστήρα πάρκου Αγ. Αναργύρων» ποσού

22.800,00 € που καλύπτει την εκτιμώμενη δαπάνη έως το πέρας της Σύμβασης. Η

χρηματοδότηση των υπηρεσιών φύλαξης θα γίνει από ιδίους πόρους.

Βέροια 06/05/2019

Ο Συντάξας Ο Δ/ντης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Σαχινίδης Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Βουτσιλάς Στέφανος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Ο χώρος ευθύνης του αναδόχου είναι το πάρκο της ελιάς, ο χώρος πάρκιν κάτω από το πάρκο της ελιάς και το

πάρκο των Αγ. Αναργύρων. Πιο συγκεκριμένα στα άνωθεν πάρκα υπάρχουν ανελκυστήρας ατόμων,

κυλιόμενες σκάλες, σιντριβάνι, φωτιστικά σώματα, παγκάκια, όργανα γυμναστικής και άλλες εγκαταστάσεις

που πολλές φορές βανδαλίζονται και καταστρέφονται από αγνώστους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Ο διαγωνισμός αφορά χρονική διάρκεια παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών, από την υπογραφή της

σύμβασης, δώδεκα (12) μήνες. Η παρεχόμενη υπηρεσία θα είναι πεζή πεντάωρη (5 ώρες) περιπολία από ώρα

19:00 απογευματινή έως 07:00 πρωινή, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου. Ο Δήμος θα

ενημερώνει τον ανάδοχο εγγράφως για τις ώρες φύλαξης κάθε εβδομάδα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το προσωπικό της επιχείρησής του, για την πλήρη

κάλυψη του χώρου που προαναφέρθηκε.

2. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών φύλαξης, ο ανάδοχος θα πρέπει να

συνεργάζεται στενά με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών.

3. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ο ανάδοχος οφείλει να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις

που αφορούν την υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την

αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

4. Ο ανάδοχος καλύπτει τα ρεπό, τις κανονικές και αναρρωτικές άδειες των ατόμων που

απασχολεί.

5. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας τόσο για το προσωπικό

όσο και για τον τεχνικό εξοπλισμό, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών φύλαξης και
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μέχρι την ολοκλήρωση των υπηρεσιών αυτών. Για τυχόν ατυχήματα του προσωπικού του αναδόχου,

αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος και όχι ο Δήμος Βέροιας.

6. Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα υποβάλει στα αρμόδια όργανα του Δήμου

ονομαστική κατάσταση των ατόμων που θα απασχολούνται για την προκειμένη υπηρεσία. Η

κατάσταση θα συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα των φυλάκων. Όλο το προσωπικό του

αναδόχου που θα απασχοληθεί στη φύλαξη των εγκαταστάσεων πρέπει να έχει την έγκριση της

αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου. Απαραίτητη προϋπόθεση: οι υπάλληλοι που θα διαθέσει η εταιρεία

που θα αναλάβει τη φύλαξη, υποχρεούνται να γνωρίζουν άριστα την Ελληνική γλώσσα και να

κατέχουν άδεια υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.2518/97 & N. 3707/2008 άρθρο 3,

παρ. 2.

7. Για Τομέα φύλαξης θα τηρείται βιβλίο συμβάντων από το οποίο θα ενημερώνεται η αρμόδια

Υπηρεσία του Δήμου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) καθημερινά.

8. Το προσωπικό θα είναι σταθερό για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης και μόνο σε

εξαιρετικές περιπτώσεις θα αντικαθίσταται από άλλο άτομο, για το οποίο θα ενημερώνεται η

αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ακαταλληλότητα του

απασχολούμενου προσωπικού, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην αντικατάστασή

του, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου Βέροιας.

9. Όλοι οι εργαζόμενοι ως ένστολοι υπάλληλοι φύλαξης, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με

την ειδική άδεια εργαζομένου σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης που εκδίδεται από τις

αστυνομικές αρχές N.2518/97 & N.3707/2008.

10. Όλοι οι εργαζόμενοι θα φέρουν την στολή της εταιρείας η οποία θα έχει άδεια από το

Υ.ΕΘ.Α. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του α.ν. 1342/38.

11. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει όλες τις

έκτακτες ανάγκες-αλλαγές που παρουσιάζονται, εντός του προβλεπόμενου ωραρίου, αφού γίνει

πρώτα συνεννόηση με την Υπηρεσία, χωρίς επιπλέον αμοιβή.

12. Στην τελική οικονομική προσφορά οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν λάβει υπόψη τους όλες τις

κρατήσεις, προσαυξήσεις, υπερωριακές απασχολήσεις κ.λπ.. Ο Δήμος Βέροιας δεν θα έχει καμία

άλλη οικονομική επιβάρυνση πέρα από το ποσό κατακύρωσης του διαγωνισμού.

13. Επίσης, στο διοικητικό κόστος της οικονομικής προσφοράς, περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός

κάθε φύλακα (φακός, ασύρματος, αλεξίσφαιρο γιλέκο, εταιρικό κινητό τηλέφωνο, ασύρματο βάσης),

στολή και διακριτικά σήματα, σύμφωνα με την άδεια, το αναλογικό κόστος της εποπτείας της

φύλαξης, της γραμματειακής υποστήριξης, των αναλώσιμων και λοιπών λειτουργικών δαπανών με

τα οποία επιβαρύνεται η συγκεκριμένη φύλαξη).
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14. Το πρόγραμμα μπορεί να μεταβληθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. Σε κάθε

περίπτωση όμως και μετά από οποιαδήποτε αλλαγή, οι ώρες απασχόλησης των εργαζομένων θα είναι

ίσες με αυτές που προκύπτουν από τον πίνακα υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης.

15. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει την Άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Δημοσίας

Τάξεως (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ Α 164) «Προϋποθέσεις λειτουργίας

ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του

προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από το Ν. 3206/2003 ( ΦΕΚ

Α 298) και τον Ν. 3707/2008 να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης. Σε

περίπτωση λήξης της ισχύος της κατά τη διάρκεια της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να

προσκομίσει την ανανέωση αυτής.

16. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται από τον ανάδοχο και το εξειδικευμένο του

προσωπικό. Την πληρωμή του προσωπικού (αποδοχές, εισφορές κ.λ.π.) αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου

ο ανάδοχος και ο Δήμος καμία εργασιακή σχέση δεν έχει μαζί του.

17. Ως βασικός όρος θεωρείται η υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας για την απαρέγκλιτη

τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι

οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την ΣΣΕ,

τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων

κ.λ.π.

18. Σε περίπτωση που καταγγελθεί παράβαση του ανωτέρου όρου, θα καλείται ο ανάδοχος σε

έγγραφες εξηγήσεις εντός 5 ημερών και στη συνέχεια και εφόσον τα καταγγελλόμενα διαπιστωθούν,

θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία.

19. Ο Δήμος Βέροιας θα ορίσει Επιβλέποντα Σύμβασης που θα παρακολουθεί τη σωστή

εκτέλεση των όρων της σύμβασης και θα προβαίνει σε υποδείξεις ή παρατηρήσεις στον Ανάδοχο εάν

χρειασθούν.

20. Απαγορεύεται απολύτως η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών φύλαξης, σε

οποιονδήποτε τρίτο εν είδη υπεργολαβίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ.

1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες περιπολίας πεζής, ασφάλειας και

φύλαξης στους χώρους που προαναφέρθηκαν, με σκοπό την παρεμπόδιση και αποτροπή ζημιών,

βανδαλισμών και καταστροφικών επεμβάσεων τρίτων.

2. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του, εφόσον διαπιστώσει περιστατικό που θέτει σε κίνδυνο τη



7

δημόσια περιουσία, όπως απόπειρα βανδαλισμών, ζημιών, κλοπής αντικειμένων κ.λπ. ή διέλευση

οχημάτων με τρόπο που, ομοίως, μπορεί να καταστρέψει τον αστικό εξοπλισμό και τα υλικά των

πεζόδρομων, οφείλει να εμποδίσει το περιστατικό με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο και να

ενημερώσει αμέσως τον Επιβλέποντα της Σύμβασης και την Αστυνομική Αρχή. Επίσης, ο Ανάδοχος

και το προσωπικό του οφείλει να ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου σε περίπτωση που

διαπιστώσει καταστάσεις μη εύρυθμης λειτουργίας, όπως ενδεικτικά, δυσλειτουργία ανελκυστήρα,

διαρροή φρεατίων, ελλιπή φωτισμό, δυσλειτουργία σιντριβανιού, πτώσεις δένδρων, πυρκαγιά, καθώς

και περιπτώσεις εκτέλεσης υπηρεσιών από τρίτους (πχ σκάψιμο, αποξηλώσεις πλακών κ.λπ.).

3. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει κέντρο λήψης σημάτων, ώστε να υπάρχει επικοινωνία του

κέντρου με τους φύλακες, το Δήμο, αλλά και τους δημότες / κατοίκους της περιοχής σε οποιαδήποτε

κλήση τους.

4. Θα τηρείται βιβλίο παρατηρήσεων, όπου θα καταχωρούνται καθημερινά τα προκύπτοντα

συμβάντα καθώς και παράπονα σχετικά με την συμπεριφορά του προσωπικού. Όταν ο φύλακας για

οποιοδήποτε λόγο απομακρύνεται από την θέση του το καταγράφει στο βιβλίο συμβάντων

αναφέροντας το λόγο και την ακριβή ώρα έναρξης και λήξης.

5. Σε όλες τις Περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης ο φύλακας θα πρέπει να παραμείνει

ψύχραιμος και ουδέποτε να θέσει σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του.

6. Σε περίπτωση που ο φύλακας έχει βάσιμες ενδείξεις ότι απειλείται η προσωπική του

ασφάλεια, ειδοποιεί άμεσα την Αστυνομία (100) και το Επιχειρησιακό Κέντρο. Ακολούθως

μεταβαίνει σε χώρο που παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και αναμένει επέμβαση της

Αστυνομίας. Δεν εγκαταλείπει το χώρο της Φύλαξης παρά μόνο όταν διαπιστώσει ότι κινδυνεύει

άμεσα η ζωή του ή σωματική του ακεραιότητα.

Βέροια 06/05/2019

Ο Συντάξας Ο Δ/ντης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Σαχινίδης Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Βουτσιλάς Στέφανος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 77/ 2019

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΑΡΚΟΥ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ»

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.: 30.6278.001

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
CPV: 79713000-5 (Υπηρεσίες Φύλαξης)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

α/α Περιγραφή Υπηρεσίας
Ημέρες επί

Ώρες
Ώρες

Κόστος
ανά ώρα

Ποσό

Υπηρεσίες Φύλαξης ανελκυστήρα
πάρκου Αγ. Αναργύρων

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 5 ώρες ανά ημέρα 31 x 5 155

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 5 ώρες ανά ημέρα 29 x 5 145

ΜΑΡΤΙΟΣ 5 ώρες ανά ημέρα 31 x 5 155

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 5 ώρες ανά ημέρα 30 x 5 150

ΜΑΙΟΣ 5 ώρες ανά ημέρα 31 x 5 155

ΙΟΥΝΙΟΣ 5 ώρες ανά ημέρα 30 x 5 150

ΙΟΥΛΙΟΣ 5 ώρες ανά ημέρα 31 x 5 155

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 5 ώρες ανά ημέρα 31 x 5 155

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 5 ώρες ανά ημέρα 30 x 5 150

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 5 ώρες ανά ημέρα 31 x 5 155

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 5 ώρες ανά ημέρα 30 x 5 150

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 5 ώρες ανά ημέρα 31 x 5 155

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 1.830 10,00 €

Υπηρεσίες Φύλαξης ανελκυστήρα πάρκου Αγ. Αναργύρων

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 18.300,00 €

Φ.Π.Α. (24%) 4.392,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.692,00 €

*Ενδεικτικές τιμές με βάση τις τιμές της ελεύθερης αγοράς.
Η προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα δοθεί στο σύνολο της δαπάνης

Η ενδεικτική τιμή του προϋπολογισμού είναι η ανώτερη που μπορεί να γίνει αποδεκτή στον
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διαγωνισμό και αφορά στο σύνολο της υπηρεσίας όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρούσα μελέτη.

Για τον προϋπολογισμό της ετήσιας δαπάνης έχουν ληφθεί υπόψη οι αμοιβές του προσωπικού που

έχουν υπολογισθεί με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική σύμβαση Εργασίας για προσωπικό άνω

των 25 ετών, το διοικητικό κόστος, το κόστος αναλωσίμων, όλων των σχετικών άμεσων και

έμμεσων δαπανών που αφορούν την πλήρη εκτέλεση των υπηρεσιών φύλαξης σε σχέση με τις

τεχνικές απαιτήσεις καθώς και το εργολαβικό κέρδος.

Στην οικονομική τους προσφορά πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους

παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, των επιδομάτων και δώρων των φυλάκων και των

αντικαταστατών τους, το κόστος εξοπλισμού και ατομικών μέσων προστασίας όπως ορίζεται από την

νομοθεσία για τους φύλακες security και του εργολαβικού τους κέρδους πλέον ΦΠΑ 24% και των

νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.

Κάθε προσφορά πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνη με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της

παρούσας μελέτης.

Βέροια 06/05/2019

Ο Συντάξας Ο Δ/ντης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Σαχινίδης Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Βουτσιλάς Στέφανος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


