ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

16REQ004779976 2016-07-14

«Ανάθεση Εργασιών Συντήρησης, Επισκευής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

και

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Μελέτης: 43/2016

Υποστήριξης

πινακίδων
Δημοτικής

δύο

(2)

πληροφόρησης
Ενότητας

Πεύκων

ηλεκτρονικών
πολιτών
του

της
Δήμου

Νεάπολης Συκεών για ένα (1) έτος »

CPV: 50300000-8

Τ ΕΥ ΧΟ Σ Τ ΕΧΝΙΚΩ Ν ΠΡΟ Δ Ι ΑΓ Ρ ΑΦ Ω Ν
«Συντήρηση, επισκευή και υποστήριξη δύο (2) ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης
πολιτών»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.232,00 €

Κ.Α. 30.6262 “Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)”

16REQ004779976 2016-07-14
«Ανάθεση Εργασιών Συντήρησης, Επισκευής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

και

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υποστήριξης

πινακίδων

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Δημοτικής

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

δύο

(2)

πληροφόρησης
Ενότητας

Πεύκων

ηλεκτρονικών
πολιτών
του

της
Δήμου

Νεάπολης Συκεών για ένα (1) έτος »
CPV: 50300000-8

Αριθ. Μελέτης: 43/2016

1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές προϋπολογισμού 2.232,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
(1.800,00 + 432,00 Φ.Π.Α. = 2.232,00 ) συντάσσονται μετά από προφορική εντολή του κ. Δημάρχου και
αφορούν τις Εργασίες Συντήρησης, Επισκευής και Υποστήριξης δύο (2) ηλεκτρονικών πινακίδων
πληροφόρησης πολιτών της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης Συκεών για ένα (1) έτος.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6262 “Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίων έργων)” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. Έτους 2016:

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με :
1.

το ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» (ΦΕΚ 11 Α’) όπως ισχύει

2.

το Ν. 3463/06 (άρθρο 209, παρ.1 -Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)

3.

την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

4.

το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

5.

την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού
Οικονομικών
ΣΥΚΙΕΣ 12 / 7 / 2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ
2

16REQ004779976 2016-07-14
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Μελέτης: 43/2016

«Ανάθεση Εργασιών Συντήρησης, Επισκευής
και

Υποστήριξης

πινακίδων
Δημοτικής

δύο

(2)

πληροφόρησης
Ενότητας

Πεύκων

ηλεκτρονικών
πολιτών
του

της
Δήμου

Νεάπολης Συκεών για ένα (1) έτος »

CPV: 50300000-8

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 Συντήρηση, Επισκευή και Υποστήριξη ηλεκτρονικών πινακίδων
πληροφόρησης πολιτών

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2

ΣΥΚΙΕΣ 25 / 1 /2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τ.Υ.

ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε
3

16REQ004779976 2016-07-14
«Ανάθεση Εργασιών Συντήρησης, Επισκευής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

και

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υποστήριξης

πινακίδων

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Δημοτικής

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Μελέτης: 43/2016

δύο(2)

πληροφόρησης
Ενότητας

ηλεκτρονικών
πολιτών

Πεύκων

του

της
Δήμου

Νεάπολης Συκεών για ένα (1) έτος »

CPV: 50300000-8

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η συντήρηση, επισκευή και υποστήριξη λειτουργίας αφορά το σύστημα με τις ηλεκτρονικές πινακίδες
πληροφόρησης πολιτών του Δήμου Νεάπολης Συκεών, που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα
Πεύκων .
Συγκεντρωτικά το σύστημα περιλαμβάνει :
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

1

Ηλεκτρονικός Πίνακας STREET SMART 160-80

Λεωφ. Παπανικολάου (στροφή Φιλύρου)

2

Ηλεκτρονικός Πίνακας STREET SMART 96-16

Λεωφ. Παπανικολάου με Κοιμ. Θεοτόκου

3

Web Εφαρμογή Μηνυμάτων Πινακίδων

Web

Η συντήρηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες


Αντικατάσταση στοιχείων Led υψηλής φωτεινότητας ηλεκτρονικών πινακίδων



Έλεγχος επισκευή και αποκατάσταση ηλεκτρονικών λειτουργίας



Αντικατάσταση τροφοδοτικών και ασφαλειών



Αντικατάσταση λαμαρινών προστασίας και ηλεκτροστατική βαφή τους

Εισαγωγικά - Ορισμοί
Οι ακόλουθες εκφράσεις, εάν δεν απαιτείται διαφορετικά από τα συμφραζόμενα, θα έχουν την έννοια που
ορίζεται παρακάτω:
Ως “Υποστηριζόμενο Σύστημα” ορίζονται για τον ΔΗΜΟ, τα υλικά και οι εφαρμογές που αναφέρονται
παραπάνω.
Ως “Σφάλμα” ορίζεται η απόκλιση από την ορθή λειτουργία του Υποστηριζόμενου Συστήματος εφόσον
αυτή δεν οφείλεται σε κακή χρήση, πλημμελή συντήρηση ή παρέμβαση από την μεριά του ΔΗΜΟΥ ή
οιουδήποτε τρίτου εξουσιοδοτημένου ή μη από τον αυτόν.

4

Ως “Υποδομή” ορίζονται ο μηχανικός εξοπλισμός (hardware), το λειτουργικό σύστημα των υπολογιστών

16REQ004779976
στους οποίους είναι εγκατεστημένο2016-07-14
το λογισμικό καθώς

και το λογισμικό τρίτων και αναφέρονται

παραπάνω.
Ως “Υποστήριξη” ορίζεται η παροχή υπηρεσιών μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του
Υποστηριζόμενου Συστήματος.
Ως «Συντήρηση» ορίζεται η παροχή ανταλλακτικών για την ορθή λειτουργία των συστημάτων.

Παρεχόμεν ες Υ π ηρεσίες Υ π οστήριξης / Συν τήρησης με r e m o t e τ ρ ό π ο ή σ τ ο χ ώ ρ ο
εγ κατάστασης του Υ π οστηριζόμεν ο υ Σ υ σ τ ή μ α τ ο ς
Αφού ανατεθεί το αίτημα για υποστήριξη από τον αρμόδιο υπεύθυνο εκ μέρους του ΔΗΜΟΥ στον
ανάδοχο, ο αρμόδιος τεχνικός της Εταιρίας έρχεται σε επαφή με το υπεύθυνο προσωπικό του ΔΗΜΟΥ σε
χρονικό διάστημα εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Εάν η κλήση αφορά μια απλή ερώτηση που δεν
απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση για επίλυση κάποιου προβλήματος του Υποστηριζόμενου Συστήματος, το
αίτημα κλείνει. Διαφορετικά δίνονται τηλεφωνικές οδηγίες, ώστε με τις σχετικές ενέργειες του ΔΗΜΟΥ, να
εντοπισθεί από τον αρμόδιο τεχνικό υπεύθυνο της Εταιρίας η δυσλειτουργία ή το πρόβλημα.
Σε περίπτωση που απαιτείται τεχνική επέμβαση, αυτή θα πραγματοποιείται μέσω της remote πρόσβασης
στο σύστημα του ΔΗΜΟΥ, εφόσον είναι εφικτό και έχει εγκριθεί από αυτόν. Ο τεχνικός της Εταιρείας μετά
την αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας θα συμπληρώνει το Δελτίο Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο θα
αναγράφεται το πρόβλημα, οι ενέργειες αποκατάστασης, o χρόνος αποκατάστασης κτλ. Το δελτίο αυτό θα
αποστέλλεται στον ΔΗΜΟ. Το αρμόδιο προσωπικό του ΔΗΜΟΥ υποχρεούται να συνυπογράφει το
αποσταλέν από την Εταιρεία έγγραφο και να το επιστρέψει σε αυτήν.
Εάν το πρόβλημα απαιτεί επίλυση στον χώρο εγκατάστασης του συστήματος, αυτή θα πραγματοποιείται
με τη μετάβαση του τεχνικού υπευθύνου της Εταιρίας στο χώρο του ΔΗΜΟΥ, σε χρονικό διάστημα εντός
των επόμενων τριών εργάσιμων ημερών. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο τεχνικός υπεύθυνος της
Εταιρείας θα συμπληρώνει το Δελτίο Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο θα αναγράφεται το πρόβλημα, οι
ενέργειες αποκατάστασης, o χρόνος άφιξης και ολοκλήρωσης. Το προσωπικό του ΔΗΜΟΥ υποχρεούται
να συνυπογράφει το έγγραφο.

Υποχρεώσεις Εταιρίας
Ο τεχνικός υπεύθυνος της Εταιρείας οφείλει να εκκινήσει τη διαδικασία διερεύνησης της δυσλειτουργίας ή
του προβλήματος άμεσα και να πληροφορήσει τον Δήμο για το είδος της δυσλειτουργίας, τους όρους και
το κατ’ εκτίμηση χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αντιμετώπισή του. Οφείλει επίσης να εργαστεί για
την ταχεία αποκατάσταση του προβλήματος. Στο διάστημα αυτό, ο υπεύθυνος του ΔΗΜΟΥ θα πρέπει να
είναι άμεσα διαθέσιμος για την παροχή τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τη
δυσλειτουργία/σφάλμα καθώς και για την υλοποίηση ενεργειών, με τις οδηγίες του τεχνικού υπευθύνου της
Εταιρίας, που θα αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του συστήματος. Η Εταιρία
οφείλει να αναγγείλει εγγράφως στον ΔΗΜΟ την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του συστήματος, το
5

δε εντεταλμένο προσωπικό του ΔΗΜΟΥ υποχρεούται να συνυπογράφει το αποσταλέν από την ανάδοχο
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εταιρία Δελτίο Τεχνικών Υπηρεσιών και
να το επιστρέψει στην Εταιρεία.

Η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για κάθε θέμα που απορρέει από την απασχόληση του
προσωπικού της κατά την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης (μισθοδοσία, δώρα,
επιδόματα, άλλες εργασιακές παροχές, εκτός έδρας, ασφαλιστικές εισφορές, εργατικά ατυχήματα κλπ.) και
θα υπέχει την υποχρέωση για την καταβολή όλων των αμοιβών και αποδοχών, καθώς και των εισφορών
σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ασφαλίστρων σε ασφαλιστικές εταιρίες, δαπανών και αποζημιώσεων κάθε
μορφής που είναι καταβλητέες στο προσωπικό της.
Η δαπάνη επίσης θα καλύπτει όλα τα απαιτούμενα υλικά και παρακολουθήματα καθώς και την κάλυψη
των επικοινωνιακών τελών που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία των πινακίδων, καθώς επίσης τις
επισκέψεις των τεχνικών, τα οδοιπορικά τους κλπ .
Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα αναλάβει από την υπογραφή της σύμβασης και για 12 μήνες, την παροχή
υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης των πληροφοριακών πινακίδων που αναγράφονται
παραπάνω και αναφέρονται στον πίνακα με τους όρους που περιγράφονται στη ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ .
Η εργασία θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Νεάπολης Συκεών και η δαπάνη θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό του 2016.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει ΑΜΕΣΑ, την συντήρηση, επισκευή και υποστήριξη των παραπάνω
πληροφοριακών πινακίδων.
ΣΥΚΙΕΣ 12 / 7 / 2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τ.Υ.

ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Μελέτης: 43/2016

«Ανάθεση Εργασιών Συντήρησης, Επισκευής και
Υποστήριξης

δύο(2)

ηλεκτρονικών

πινακίδων

πληροφόρησης πολιτών της Δημοτικής Ενότητας
Πεύκων του Δήμου Νεάπολης Συκεών για ένα (1)
έτος »

CPV: 50300000-8

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

7

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συντήρηση, Επισκευή και
Υποστήριξη ηλεκτρονικών
πινακίδων πληροφόρησης
πολιτών

ΤΙΜΗ
€/ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2

ΣΥΝΟΛΟ
€

900,00

1.800,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.800,00

ΦΠΑ 24%

432,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.232,00

ΣΥΚΙΕΣ 12 / 7 / 2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τ.Υ.

ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

8
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«Ανάθεση Εργασιών Συντήρησης, Επισκευής και

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υποστήριξης

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

δύο(2)

ηλεκτρονικών

πινακίδων

πληροφόρησης πολιτών της Δημοτικής Ενότητας

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Πεύκων του Δήμου Νεάπολης Συκεών για ένα (1)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

έτος»

Αριθ. Μελέτης: 43/2016

CPV: 50300000-8

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Ανάθεση Εργασιών Συντήρησης, Επισκευής και
Υποστήριξης δύο(2) ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων
του Δήμου Νεάπολης Συκεών για ένα (1) έτος» με απευθείας ανάθεση από τον κ.Δήμαρχο, μετά από
δημοσίευση στον τύπο, προϋπολογισμού δαπάνης 2.232,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με βάση την Τεχνική Περιγραφή που έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με :


το ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» (ΦΕΚ 11 Α’) όπως ισχύει



το Ν. 3463/06 (άρθρο 209, παρ.1 -Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)



την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08



το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)



την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού
Οικονομικών

ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά τεύχη
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:
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α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού
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β) Το τιμολόγιο της προσφοράς
γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
δ) Η Συγγραφή υποχρεώσεων
ε) Η τεχνική περιγραφή

ΑΡΘΡΟ 4ο
Σύμβαση
Ο ανάδοχος, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε
ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των δέκα (10) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15)
ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για
την καλή εκτέλεση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς
Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Φόροι – τέλη - κρατήσεις
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλοι ανεξαιρέτως οι φόροι, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν, βάσει των κειμένων
διατάξεων κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Εάν μετά την ημέρα που έγινε ο διαγωνισμός
επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν ορισμένοι από αυτούς που ισχύουν, το αντίστοιχο
ποσό πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτεται αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου, ενώ
πιστοποιείται το ανώτερο ποσό στους λογαριασμούς. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο.

ΣΥΚΙΕΣ 12 / 7 / 2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τ.Υ.

ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε
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